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Boże Narodzenie to przepiękne święto tradycji chrześcijańskiej.

To czas przepełniony wielką radością i nadzieją płynącą z refleksji nad minionym okresem.

Z całego serca życzymy, by te wyjątkowe chwile upłynęły w atmosferze ciepła i spokoju, 

dając wytchnienie od spraw codziennych.

W nowym 2020 roku życzymy natomiast wielu Łask Bożych, wszelkiej pomyślności i szczodrości, 

by podjęte plany spełniły się zgodnie 

z zamierzeniami, przynosząc satysfakcję i poczucie spełnienia.

Wicestarosta

Anita Juchno Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

Starosta

Piotr Soczyński

Badmintoniści z 
Głubczyc Mistrzem 

Polski!  
str.15
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XIV sesja Rady Powiatu w Głubczycach
12 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowe-

go w Głubczycach odbyło się XIV posiedzenie Rady Po-
wiatu w Głubczycach. 

W trakcie obrad podjęto uchwały w sprawach: 
1. Zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3. Uchwalenia budżetu powiatu głubczyckiego na 2020 rok:
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
• opinia komisji stałych;
4. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
5. Zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2019 -2021;

6. Zmiany Uchwały nr V/54/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 
27 marca 2019 roku, w sprawie podziału środków na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7. Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Głubczyckiego w 2020 roku;
8. Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należących do wła-
ściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwali-
fikacji wojskowej w 2020 roku;
9. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2020 rok.
10. W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie powiatu 
głubczyckiego. 

Pierwsze kroki  
w kierunku SSE

W dniu 9.12.2019 r. w Sta-
rostwie Powiatowym w 

Głubczycach odbyło się spo-
tkanie Starosty Głubczyckiego, 
włodarzy gmin: Baborów, Bra-
nice, Głubczyce i Kietrz z Panem 
Jackiem Bialik Wiceprezesem 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

Na spotkaniu poruszone zostały for-
malno-prawne warunki umożliwia-
jący włączenie terenów publicznych 
leżących na terenie naszego powiatu 
do Gliwickiej Podstrefy Ekonomicz-
nej. Kolejnymi niezbędnymi krokami 
jest wskazanie przez Gminy terenów, 
które będą miały szansę sprostać 

warunkom włączenia oraz podjęcie 
szeregu działań formalno-prawnych 
i inwestycyjnych wymaganych od 
gruntów pretendujących do SSE. 

Jest to ważna inicjatywa, ponieważ 
włączenia do strefy ekonomicznej 
daje, jak wskazuje praktyka instru-
menty przyciągania inwestorów, 
stwarza nowe miejsca pracy i jest 
impulsem do szeroko rozumianego 
rozwoju obszaru. 

Samorząd Województwa Opolskiego zaprasza uczniów szkół ponad-
podstawowych do udziału w Konkursie Wiedzy o Republice Czeskiej. 
Partnerami inicjatywy są: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe we 
Wrocławiu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Kura-
torium Oświaty w Opolu.

Nagrodą główną konkursu jest dwudniowa wycieczka do Czech. Szcze-
góły dot. organizacji konkursu znajdziecie Państwo w załączonym 
piśmie oraz w regulaminie konkursu, który jest do pobrania ze strony: 
https://www.opolskie.pl/2019/11/sprawdz-swoja-wiedze-o-czechach-
-wez-udzial-w-konkursie-wiedzy-o-republice-czeskiej/
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74 

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81
Ewidencja Gruntów
tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

Wydział Budownictwa i Architektury
tel: 77 405 36 75, 77 405 36 76

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72

Wydział Drogownictwa
tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel: 77 405 36 85, 77 405 36 88

Wydział Komunikacji i Transportu 
tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

Godziny otwarcia kasy:
pn-czw: 8:00 - 14:30

pt: 8:00 - 14:00

STAROSTWO POWIATOWE 

Kolejny odcinek drogi wyremontowany!

Powiat Głubczycki w ostatnim 
czasie zrealizował zadanie pn. 

„REMONT ODCINKA DROGI POWIA-
TOWEJ RELACJI GŁUBCZYCE-SŁA-
WOSZÓW NR 1214O” w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania 
było złożenie wniosku o dofinansowanie 
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz 
spełnienie kryteriów zarówno struktural-
nych jak i strategicznych. 

Na remontowanej drodze wykonano ro-
boty drogowe tj. roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni oraz 
roboty towarzyszące tj. regulację piono-
wą studzienki, a także wyplantowano po-
bocza. Wykonano również oznakowanie 
pionowe i poziome. Łącznie wyremonto-
wano 1,5 km odcinek.

Kwota całkowitych wydatków kwalifiko-
walnych – 736.234,42

Kwota dofinansowania – 368.117,21

Chronimy różnorodność  
biologiczną regionu

Powiat Głubczycki uzyskał dofi-
nansowanie do ważnego przed-

sięwzięcia z zakresu ochrony śro-
dowiska naturalnego. 

Tym razem działaniami objęta zostanie 
perełka naszego regionu - Pomnik przy-
rody Aleja Lipowa w Głubczycach, będąca 
traktem pieszo-rowerowym prowadzą-
cym do Lasu Marysieńka. Przedsięwzię-
cie rozpoczynać będzie przeprowadzenie 
kompleksowej inwentaryzacji przyrodni-
czej trzyrzędowej Alei Lipowej.

Inwentaryzacja z kolei wskaże kierun-
ki pielęgnacji Pomnika przyrody, a także 
określi, jakie działania ochronne należy 
podjąć dla zabezpieczenia dobrostanu 
występujących tam gatunków fauny i flo-
ry. 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie 
na przestrzeni 2020 i 2021 r., a kosztować 
ma blisko 450 tys. zł, przy dofinansowa-
niu w wysokości 377 tys. zł. ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO WO 2014-2020. 
Zadanie Powiatu Głubczyckiego jest czę-
ścią projektu partnerskiego pn. „Ochrona 
różnorodności biologicznej w Subregio-
nie Południowym na terenie powiatów 
głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”, 
którego łączna wartość blisko szacowa-
na jest na około 4,8 mln zł. W realizację, 
prócz Powiatu Głubczyckiego zaangażo-
wane są: Powiat Prudnicki, Gmina Nysa, 
Gmina Otmuchów i Gmina Paczków.
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Mały Ratownik - II Edycja
29 listopada br. w Przedszkolu Piccolino w Głubczycach odbyła 

się inauguracja II edycji programu Mały Ratownik. 

Otwarcia uroczystości, podczas której przedszkolaki zaprezentowały 
wspaniały występ artystyczny dokonał Starosta Piotr Soczyński.

Program „Mały Ratownik” ma na celu przeprowadzenie cyklu spotkań 
w przedszkolach z terenu Powiatu Głubczyckiego, które poprowadzone 

zostaną przez ratowników medycznych, policjantów oraz strażaków.  

W trakcie spotkań przedszkolaki nauczą się jak mają rozmawiać z dys-
pozytorami, by Ci mogli jak najszybciej wysłać odpowiednie służby na 
miejsce zdarzenia. Na przykładach fantomów ćwiczyli sposób przepro-
wadzania masażu serca oraz jak prawidłowo podłączać AED, sprzęt co-
raz częściej spotykany w miejscach publicznych.

Głubczycki Lew dla  
dr Arkadiusza Szymczyny

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Rada Powiatu w 
Głubczycach zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia statu-

etką „Głubczyckiego Lwa”. Statuetka jest wyrazem uznania dla 
osób i instytucji za dokonania mające istotny wpływ dla po-
wiatu głubczyckiego i jego mieszkańców. 

Tym razem wyróżnieniem w kategorii „Promocja Powia-
tu Głubczyckiego” uhonorowany został dr historii Arka-
diusz Szymczyna, mieszkaniec naszego powiatu, nauczy-
ciel, przyjaciel młodzieży, promotor historii powiatu, jaki 
i dziedzictwa jego mieszkańców. Pan doktor jest autorem 
wielu artykułów publikowanych na łamach m.in. „Kalen-
darza Głubczyckiego” jak i „Głosu Głubczyc”, dotyczących 
powojennych losów przybyłych tu Kresowian oraz historii 
głubczyckich ziem. 

Spod jego pióra wyszły takie książki, jak: „Społeczne i po-
lityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do 
Polski (1945-1948)”, „Branice 2008”, „Osadnictwo polskie 
i życie społeczno – polityczne mieszkańców ziemi głub-
czyckiej w latach 1945-1950 oraz „Głubczyckie Zeszyty 
Muzealne 2019 nr 1”. Pan dr Arkadiusz Szymczyna, jako 
piewca wiedzy o historii ziemi głubczyckiej nieustająco 
służy swoją wiedzą innym historykom, współpracuje z Po-
wiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz jest autorem 
wystaw o Kresowiakach i Sybirakach prezentowanych w 
szkołach. 

Serdecznie gratu-
lujemy Panu dok-
torowi zasłużo-
nego wyróżnienia 
oraz życzymy dal-
szej owocnej pracy 
w służbie historii 
naszych ziem. 

Szanowni Państwo!

Chciałbym serdecznie podziękować Kapitule 
Rady Powiatu w Głubczycach za uhonoro-
wanie mnie tak zaszczytnym wyróżnieniem. 
Statuetka „Głubczyckiego Lwa” to wielka 

nobilitacja, ale również zobowiązanie. Od wielu lat 
zajmuję się badaniami historycznymi, których celem 
jest przybliżenie dziedzictwa i dorobku kulturalnego 
mieszkańców powiatu głubczyckiego. Bogata w zasoby 
materialne i niematerialne ziemia głubczycka, zawsze 
fascynowała kolejne pokolenia oraz emanowała swoim 
pięknem i prostotą. Jako historyk zobowiązany jestem 
dbać o prawdę i pamięć tych, którzy żyli i tworzyli na 
tej ziemi. Wyróżniając mnie, wyróżniacie Państwo jej 
mieszkańców, którzy przyczynili się do rozkwitu tej czę-
ści Śląska Opolskiego.

Ziemia głubczycka przez lata była i nadal jest uważana 
za jeden z najcenniejszych tworów Opolszczyzny. To ob-
szar, na którym wartości narodowe, kulturowe ścierały 
się przez wieki, z którego społeczeństwo poprzez ciężką 
pracę czerpało korzyści nie tylko materialne, ale rów-
nież i duchowe. To także źródło inspiracji wyjątkowych 
osobowości świata literatury, kultury i nauki, ważna 

przestrzeń naszej historii i bytu jej obywateli. Być obecnie głubczy-
czaninem, to znaczy akceptować lokalną tożsamość jej mieszkańców, 
tolerować i szanować dziedzictwo kulturowe, stać na straży najwyż-
szych wartości, promować na zewnątrz rozwój miasta i regionu.

Doceniając Państwa wkład i poświęcenie w obecny rozwój powiatu 
głubczyckiego, składam jeszcze raz serdeczne podziękowania za tak 
zaszczytne wyróżnienie oraz wyrazy szacunku i uznania dla trudu 
przywracania pamięci historycznej. 

dr Arkadiusz Szymczyna
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Z wielkim smutkiem i żalem pożegnano zmarłego  
o. Tadeusza Słotwińskiego

W kościele pw. św. Antoniego Padew-
skiego we Wrocławiu-Karłowicach 

w dniu 11 grudnia br. odbyły się ceremo-
nie pogrzebowe zasłużonego franciszka-
nina o. Tadeusza Słotwińskiego, który 
przez ostatnie lata pracował w Głubczy-
cach. 

Ojciec Tadeusz urodził się 28 lutego 1945 r. w 
Trzebnicy (woj. dolnośląskie), jako syn Włady-
sława i Anny zd. Sewruk. Lata dziecięce spędził 
we wsi Remiszówka (woj. wielkopolskie, pow. 
kępiński). Szkołę podstawowa ukończył w po-
bliskich Drożkach, natomiast gimnazjum w 
Głubczycach .

Do Prowincji św. Jadwigi Śląskiej Zakonu Bra-
ci Mniejszych wstąpił 15 sierpnia 1961 roku. 
Pierwszą profesję złożył 25 sierpnia 1962 roku 
w kościele św. Franciszka w Borkach Wielkich, 
natomiast śluby wieczyste 23 maja 1968 roku 
w kościele Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. 
Tam też rok później (2 lutego 1969), przyjął 
święcenia prezbiteratu.

Ojciec Tadeusz był absolwentem Prymasow-
skiego Studium Życia Wewnętrznego przy 
Metropolitarnym Seminarium Duchownym w 
Warszawie (1968-1970) oraz Papieskiego Uni-
wersytetu Antonianum w Rzymie (1974-1979). 
Uzyskał tytuły doktora teologii w zakresie du-
chowości franciszkańskiej oraz licencjusza teo-
logii życia wewnętrznego.

W strukturach swojej prowincji zakonnej peł-
nił wiele odpowiedzialnych zadań. Dwukrotnie 
piastował obowiązki definitora prowincjalnego 
(1982-1988 i 2000-2003), i był powołany na 
stanowisko wikariusza prowincji (1988-2000). 
Ponadto, dwukrotnie minister generalny po-
wierzył o. Tadeuszowi zadania wizytatora ge-
neralnego: w prowincji Wniebowzięcia NMP w 
Katowicach-Panewnikach (1989) oraz w pro-
wincji św. Franciszka w Poznaniu (1993). Nad-
to zajmował on wiele innych stanowisk, m.in.: 
asystenta prowincjalnego Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich na Archidiecezję Wrocław-
ską, sekretarz Konferencji Prowincjałów Fran-
ciszkańskich Polski i Konferencji Zachodniosło-
wiańskiej, sekretarz ds. wychowania i studiów; 
członka Komisji Liturgicznej Archidiecezji 

Wrocławskiej oraz asystenta Federacji 
św. Klary w Polsce. Był również długo-
letnim magistrem kleryków w semina-
rium w Kłodzku (1979-1991).

Ojciec Tadeusz Słotwiński jest autorem 
wielu książek i artykułów naukowych 
o tematyce franciszkańskiej. Wśród 
najpopularniejszych pozycji warto 
wymienić chociażby zredagowane we 
współpracy z o. Maksymilianem Da-
mianem pozycje: Święci franciszkań-
scy na każdy dzień oraz Polonia Se-
raphica – polscy święci franciszkanie, 
a także inne pozycje z zakresu ducho-
wości franciszkańskiej, jak np. Św. Pas-
chalis: Patron Kongresów Eucharystycznych, 
Klara i jej siostry, a także wydaną w 2016 roku 
książkę Święty Franciszek z Asyżu i jego błogo-
sławieństwa na obrazkach religijnych. Ponadto 
ojciec Tadeusz regularnie publikował artykuły 
o tematyce franciszkańskiej, zwłaszcza w mie-
sięczniku Głos Świętego Franciszka.

Swoją szeroką znajomością duchowości fran-
ciszkańskiej dzielił się także z Franciszkańskim 
Zakonem Święckich przez wykłady, konferen-
cje formacyjne i odczyty o tematyce francisz-
kańskiej oraz opiekę nad wspólnotami lokalny-
mi i regionalnymi.

Warto jeszcze wspomnieć o jego zaangażo-
waniu w posługę na rzecz wielu  zgromadzeń 
sióstr zakonnych przez głoszenie rekolekcji, 
konferencji i sakrament spowiedzi.

Od 2014 roku ojciec Tadeusz Słotwiński na-
leżał do wspólnoty konwentu w Głubczycach, 
choć ostatnie miesiące życia, ze względu na zły 
stan zdrowia, spędził w domu zakonnym we 
Wrocławiu-Karłowicach. Tam znajdował się 
pod opieką lekarzy z pobliskiego Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego na ul. Kamień-
skiego, gdzie trafił na kilka dni przed śmiercią 
z problemami zdrowotnymi spowodowanymi 
niewydolnością krążeniową. Ojciec Tadeusz 
zmarł 7 grudnia 2019 roku, w pierwszą sobotę 
miesiąca, w wigilię uroczystości Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Przeżył 74 lata, w zakonie 56. 
W dniu 11 maja br . uroczyście  obchodził 50 
rocznicę kapłaństwa.

W dniu 11 grudnia br. w kościele św. Antonie-
go Padewskiego we Wrocławiu-Karłowicach 

odbyły się ceremonie pogrzebowe. O godzi-
nie 10:30 wierni zgromadzeni wokół trum-
ny zmarłego odmówili różaniec w intencji śp. 
o. Tadeusza. O godzinie 11:00 rozpoczęła się 
Msza święta pogrzebowa, której przewodni-
czył o. bp Jacek Kiciński CMF, biskup pomocni-
czy archidiecezji wrocławskiej.

 W koncelebrze staną nasz współbrat o. bp 
Antoni Bonifacy Reiman OFM, administrator 
wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez w 
Boliwii. Ponadto Eucharystię koncelebrowa-
ło ponad osiemdziesięciu kapłanów zarówno 
zakonnych, jak i diecezjalnych, wśród których 
znaleźli się także o. Alan Brzyski OFM, minister 
prowincjalny Prowincji św. Jadwigi Śląskiej, 
o. Rufin Maryjka OFM, wikariusz prowincjal-
ny Prowincji Matki Bożej Anielskiej oraz ks. 
Damian Słotwiński, kapłan diecezji kaliskiej 
i krewny zmarłego franciszkanina. W liturgii 
uczestniczyli także licznie zgromadzeni bracia 
i siostry zakonne, a także rodzina śp. ojca Ta-
deusza, jego bliscy, karłowicka wspólnota pa-
rafialna, a także przedstawiciele Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich i Bractwa Świętego 
Józefa. Żałobną liturgię przygotowali alumni 
wrocławskiego WSD Franciszkanów. W uroczy-
stościach pogrzebowych wzięli udział również 
licznie przybyli mieszkańcy powiatu głubczyc-
kiego oraz Wicestarosta Anita Juchno. 

Ceremonie pogrzebowe miały swój finał na 
przyklasztornym cmentarzu, gdzie złożono 
doczesne szczątki ojca Tadeusza. Obrzędowi 
pogrzebu przewodniczył o. bp Antoni Bonifacy 
Reiman, a asystował mu ks. Damian Słotwiń-
ski, który skorzystał także z okazji, by podzię-
kować zgromadzonym za otoczenie zmarłego 
modlitwą. Modlitwa na cmentarzu zakończyła 
się wspólnym odśpiewaniem pieśni: Zwycięz-
ca śmierci, po czym grób zasłużonego duszpa-
sterza utoną w kwiatach i zniczach, które, jako 
wyraz modlitewnej pamięci, przynieśli uczest-
nicy pogrzebowej liturgii.

Śmierć o .Tadeusza to wielka strata dla wielu 
wiernych, którzy zaznali jego dobroci i słuchali 
jego nauk. Był wspaniałym kapłanem, pełnym 
głębokiej wiary. Pamiętajmy o nim w modli-
twie.
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IV Licealne Sympozjum Historyczne
100 – lecie powstań śląskich 1919 – 1920 – 1921

W sierpniu tego roku upłynęło 
100 lat od wybuchu I powstania 
śląskiego, dlatego rok 2019 zo-

stał ogłoszony rokiem obchodów stule-
cia powstań śląskich. 

Wprawdzie żadne z trzech powstań nie objęło 
swoim zasięgiem powiatu głubczyckiego, lecz 
został on włączony do obszaru plebiscytowego. 
Górny Śląsk od wieków pozostawał poza grani-
cami Polski, lecz duża część jego mieszkańców 
mówiła po polsku i czuła się Polakami. 

W XIX w. nastąpiło odrodzenie narodowe na 
tym obszarze, m. in. dzięki takim działaczom 
jak Józef Lompa, Karol Miarka, ks. Norbert Boń-
czyk, ks. Emil Szramek czy Juliusz Ligoń. Wy-
znaczony na 20 marca 1921 r. plebiscyt, miał 
rozstrzygnąć o przynależności tego obszaru do 
Polski lub Niemiec. Wygrali go Niemcy (59,6 
procent), lecz III powstanie śląskie, które wy-
buchło w nocy z 2/3 maja 1921 r., pokazało de-
sperację i żywotność polskich Górnoślązaków i 
doprowadziło do podziału obszaru plebiscyto-
wego. Polska otrzymała jego 29 procent z więk-
szością kopalń i hut.

Sympozjum zostało zorganizowane przez na-
uczycielki historii: Stanisławę Wiciak, Katarzy-
nę Jasińską – Kaliwodę oraz Katarzynę Maler. Na 
wstępie, dyrektor Krzysztof Tokarz powitał go-
ści, wśród których byli: starosta głubczycki Piotr 
Soczyński, wicestarosta Anita Juchno, kierow-

nik Wy-
d z i a ł u 
O ś w i a t y 
Starostwa 
Powiato-
wego To-
masz Seń, 

przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Na-
umczyk, dyrektor Powia-
towego Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej Barbara Pie-
chaczek, kierownik Miej-
sko – Gminnej Biblioteki 
Publicznej Jolanta Górak, prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej 
Piotr Kopczyk oraz przedstawiciele mediów 
lokalnych: Jan Wac i Marian Pospiszel. Sympo-
zjum poprowadziła Stanisława Wiciak.

Pierwszym punktem programu było ogłoszenie 
wyników konkursu szkolnego na najlepszą pre-
zentację multimedialną o powstaniach śląskich, 
który wygrali uczniowie z klasy I c – Dominik 
Skibiński i Łukasz Biernacki. Uczniowie ci, po 

wręczeniu nagród książkowych, przedstawili 
swoje dzieło. Po nich wystąpił z wykładem o 
powiecie głubczyckim w okresie plebiscyto-
wym maturzysta Jan Skoumal, podpierając swój 
wykład danymi liczbowymi i fotografiami Głub-
czyc z lat 1920 – 1921. Również Jan otrzymał 
cenną nagrodę książkową, za reprezentowanie 
szkoły i zajęcie II miejsca w ogólnopolskim kon-
kursie pt. „Mistrzowie – patrioci”. Fundatorem 
wspomnianych nagród był pasjonat historii, 
wspierający od wielu lat naszą szkołę, Stani-
sław Tomczak. Kolejnymi prelegentami byli po-
nownie Łukasz Biernacki i Dominik Skibiński, 
a temat ich wykładu dotyczył powstań śląskich 
w sztuce, literaturze i muzyce. Uczniowie ci 
przedstawili m.in. znane pomniki powstańców, 
dzieła malarskie, numizmaty, obrazy i utwory 
muzyczne, m.in. zespołów: 2+1, Dżem, Ober-
schlesien.

Ostatnią prelegentką była nauczycielka histo-
rii, wiedzy o społeczeństwie i łaciny w II LO w 
Kędzierzynie – Koźlu – Jadwiga Kosalla, która 
przez 18 lat pracowała w głubczyckim liceum. 
W interesujący sposób przedstawiła ona bitwę 

o Kędzierzyn, podając również 
informacje na temat organizacji 
i uzbrojenia sił powstańczych w 
1921 r.

Podczas sympozjum nie za-
brakło muzyki. „Pieśń zawsze 

wiernie towarzyszyła ludowi śląskiemu, rów-
nież powstańcom śląskim […] Śpiewają o nich 
także kolejne pokolenia Ślązaków”, powiedziała 
Stanisława Wiciak. Wykonane zostały następu-
jące utwory: Rota Górnośląska (śpiew - Pauli-
na Kaliwoda, Grażyna Galara, Ewa Kozłowska, 
Wiktor Cichobłaziński, Daniel Stawarz i Kata-
rzyna Jasińska – Kaliwoda); „Powstaniec” ze-
społu „Oberschlesien” (Emilia Kiszczyk – śpiew, 
Daniel Stawarz – gitara elektryczna), „Orzeł” 
(Karolina Zinko – śpiew, Natalia Ganczarska – 
fortepian), „Ojczyzna” autorstwa ks. Stefana Ce-
berka (śpiew – Paulina Kaliwoda).

IV Licealne Sympozjum Historyczne przeszło 
do historii. Pokazało ono, że w głubczyckim li-
ceum zawsze pamięta się o ważnych rocznicach 
historycznych i wychowaniu młodzieży w du-
chu patriotycznym. Już rozpoczęły się rozmowy 
na temat kolejnej, jubileuszowej jego edycji i 
padły propozycje nazwisk wykładowców.

Katarzyna Maler

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Głubczycach od-

było się IV Licealne Sympozjum Historyczne 
poświęcone wspomnianej rocznicy, poprze-
dzone wystawą zorganizowaną przez Katarzy-
nę Maler wspólnie z Miejsko – Gminną Biblio-
teką Publiczną w Głubczycach oraz wystawą 
prac wykonanych przez klasy drugie w ramach 
przedmiotu historia i społeczeństwo.
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Mistrzowie i Patrioci
Mistrzowie i Patrioci to kon-

kurs ogólnopolski, który w 
tym roku zorganizował Instytut 
Łukasiewicza w Krakowie, pod 
patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, w Stulecie Odzy-
skania Niepodległości. 

Na konkurs ten zostało wysła-
nych około 1200 prac z kilkuset 
polskich szkół. Wśród kilku laure-
atów II miejsca znalazł się uczeń 
klasy IIIa Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Głubczycach, Jan 
Skoumal (nauczyciel – opiekun – 
dr Katarzyna Maler), który napisał 
na ten konkurs opowiadanie pt. 
Mistrz. Opowiadanie to nawiązuje 
do postaci Janusza Kusocińskie-
go, złotego polskiego medalisty z 

Los Angeles w 1932 r., w biegu na 
10.000 m.

Dnia 10 grudnia 2019 r. Jan ze 
swoim ojcem Rafałem Skouma-
lem, uczestniczył w gali rozdania 
nagród, która odbyła się w Sali 
Kolumnowej Pałacu Prezydenc-
kiego w Warszawie i otrzymał 
gratulacje od prezydenta Andrze-
ja Dudy. W gali tej uczestniczyła 
również nowa Minister Sportu 
i Turystyki Danuta Dmowska – 
Andrzejuk. Opowiadanie Janka 
zostało umieszczone w specjal-
nie wydanej publikacji i zostanie 
opublikowane również w „Kalen-
darzu Głubczyckim” na rok 2020. 
Gratulacje!

Red. ZSO

Fot. Jakub Szymczuk, Kancelaria Prezydenta RP

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA  - 
MAJ I PAŹDZIERNIK 2019

W dniach 6-10 maja 2019r. 
uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Głubczy-
cach wraz z opiekunami p. Anną 
Siwiec, p.Lilianną Kozłowską i 
p. Piotrem Naumczykiem  wzięli 
udział w projekcie międzynaro-
dowym w ramach polsko-nie-
mieckiej współpracy. 

Projekt ten odbywał się pod hasłem 
„Wielokulturowość i rejony trans-
graniczne”. Celem wyjazdu była in-
tegracja młodzieży i nauczycieli oraz 
poznanie rejonów przygranicznych 
Niemiec i Luksemburga. Podczas po-
bytu odwiedziliśmy również prze-
piękne, historyczne miasto Trewir i 
wstępnie omówiliśmy projekt paź-
dziernikowy. 

W dniach 14-18 października 2019r. 
gościliśmy grupę niemiecką w Polsce 
i kontynuowaliśmy majowy temat 
wielokulturowości. 

Podczas wymiany wzięliśmy między 
innymi udział w „Tyglu kulturowym” 
w  Muzeum Powiatowym połączonym z 
degustacją lokalnych potraw, odwiedzi-
liśmy Urząd Miejski oraz zwiedziliśmy 
czeski Ołomuniec i Jaskinie Jaworzyc-
kie. Jednym z punktów programu była 
również wycieczka na Kopę Biskupią. 
Spędziliśmy  razem dużo czasu i pozna-
liśmy się bliżej. Wymiana była bardzo 
udana. Planujemy już kolejny wyjazd 
do Rockenhausen w październiku 2020 
roku. 

Anna Siwiec i Lilianna Kozłowska

Powiat Głubczycki z kolejnym 
dofinansowanie na  
termomodernizację

To już pewne, kolejne przed-
sięwzięcie termomoderni-

zacyjne Powiatu Głubczyckiego 
uzyska dofinansowanie w ra-
mach rozstrzygniętego konkur-
su z zakresu gospodarki emi-
syjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.

Tym razem kompleksową ter-
momodernizacją objęte zosta-
ną budynki Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Głub-
czycach. W ramach prac poprawia-
jących efektywność energetyczną 
planowane jest ocieplenie stropów, 
wymiana drzwi i okien, wymiana 

pokrycia dachowego, wymiana ko-
tła na kondensacyjny kocioł gazowy 
klasy 6 oraz wymiana grzejników. 
Zadanie zostanie zrealizowane na 
przestrzeni 2020 r., a jego szacun-
kowa wartość wynieść ma około 
1,4 mln zł, przy dofinansowaniu 
w wysokości 419 tys. zł pochodzą-
cym ze środków UE. Dzięki realiza-
cji tej i wcześniejszych inwestycji 
termomodernizacyjnych Powiat 
konsekwentnie, na miarę swoich 
możliwości finansowych realizuje 
plan poprawy efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności 
publicznej będących w jego pieczy.
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JUBILEUSZ 50-LECIA 
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH 

W GŁUBCZYCACH
„Bo piękno na to jest, by zachwycało/ Do 
pracy…” tak oto słowami poety warto rozpo-
cząć rozważania dotyczące uroczystych ob-
chodów Jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach oraz okolicz-
ności towarzyszącej – 25 – lecia Teatru TRA-
DYCJA ZSM. To dwudniowe święto głubczyc-
kiej kultury i edukacji przepełnione zostało 
wyrazami wdzięczności, wspomnieniami i 
życzeniami.

Już od godziny dziewiątej, w piątkowy, jesien-
ny poranek 11. października – Zespół Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach odwiedzali wy-

jątkowi goście. Dawni dyrektorzy, nauczyciele, 
absolwenci, sympatycy. Zwiedzali, podziwiali, 
wspominali. Niejedna łza się w oku zakręciła. 
Nie zabrakło także spotkań z obecnymi ucznia-
mi. W pracowniach matematycznej i poloni-
stycznej – swoista lekcja historii i patriotyzmu. 
Ciekawość i radość młodości wespół z doświad-
czeniem i mądrością - na długo pozostaną w pa-
mięci. A w innych pracowniach i na korytarzach 
– przygotowana z mrówczą dokładnością - pre-
zentacja dorobku szkoły: różnorodne wystawy 
dyplomów, pucharów i prac.

I, jak za dawnych lat – gościnne kawiarenki oraz 
unoszący się, niecodzienny w szkole -  zapach 
kawy i ciast. Wszyscy odświętni, przejęci, wzru-
szeni…. I nawet Dostojna Jubilatka - skąpana w 
jesiennym słońcu, jakby piękniejsza, jaśniejsza 
i weselsza. Zaprasza w swoje progi, wita, jak 
matka, przytula,  by tym samym czule zaprosić 
na uroczystą Akademię Jubileuszową, połączo-
ną  z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Spo-
tkanie dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych 
gości, których to wita gospodarz obiektu - dy-
rektor Jan Łata. 

A wśród nich:

• Wioletta Makselan – Sekretarz Powiatu Głub-
czyckiego

• Radny Sejmiku Województwa Opolskiego – 
Zbigniew Ziółko,

• Poseł na Sejm RP – Jerzy Naszkiewicz,

• Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała,

• Przewodniczący Rady Powiatu – Radosław 
Gorzko,

• Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  - Maria 
Farasiewicz,

• Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Rady Powiatu w Głubczycach – Tadeusz 
Krupa,

• Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego w Głubczycach – Tomasz 
Seń,

• Członek Zarządu Powiatu Głubczyckiego – Be-
nedykt Pospiszyl, 

• Radny Powiatu Głubczyckiego – Krzysztof  
Hajda,

• Burmistrz Głubczyc – Adam Krupa,

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczy-
cach – Kazimierz Naumczyk,

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Prezes 
Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Płd. Wsch. – Edward Wołoszyn,

• Komendant Powiatowej Policji – nadkom. 
Piotr Smoleń,

Oraz inni, równie dostojni goście.

Przybyło tak wiele znamienitych postaci, by 
swą obecnością uczcić ten uroczysty i ważny 

dla głubczyckiej społeczności dzień. W pięknie 
udekorowanej hali sportowej ZSM – Akademia 
Jubileuszowa. 

Spotkanie przygotowane według scenariusza 
i w reżyserii Marii Farasiewicz. Prowadzone 
przez duet: Maria Farasiewicz i Marek Moc, na-
uczycielka i animatorka kultury oraz absolwent, 
prezenter radiowy.                          

 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią ka-
mienie”… Czas na wspomnienie tych, co odeszli. 
Maria Farasiewcz w opowieści napisanej na tę 
okoliczność przybliża zebranym sylwetkę śp. 
Jana Mruka – pierwszego wieloletniego dyrek-
tora i budowniczego szkoły. 

Dalej – z merytoryczną dokładnością i senty-
mentem - przemawia pierwszy wicedyrektor 
szkoły – Jan Wac. Następnie obecny wicedy-
rektor ZSM Tomasz Kaliwoda odczytuje długą 
listę zmarłych: dyrektorów, wicedyrektorów, 
kierowników, nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i obsługi. Za długą. Minuta ciszy  i 
przejmujące brzmienie „Requiem” Mozarta – 
przeszywają niczym mroźny, zimowy wiatr. Po-
ruszają najczulsze struny i nakazują odwieczną 
pamięć, szacunek i podziw. 

A dalej stosowne przemówienia jubileuszo-
we, powiązane z Dniem Edukacji Narodowej               
– dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Głubczycach - Jana Łaty, Posła na Sejm – Jerzego 
Naszkiewicza, Radnego Sejmiku Województwa 
Opolskiego – Zbigniewa Ziółko i Opolskiego Wi-
cekuratora Oświaty – Artura Zapały.  

A potem nagrody: Kreatora Kultury 2019 dla 
Marii Farasiewicz, Starosty Głubczyckiego dla 
Doroty Gogoli i Krystyny Koziary oraz Dyrekto-
ra dla wszystkich wieloletnich nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi. 

W tym momencie nie może zabraknąć również 
okolicznościowych krzyży, odznaczeń i medali.    
A to wszystko uzupełnione życzeniami i kwia-
tami dla nauczycieli oraz pracowników szkoły  
i administracji - od Rady Rodziców oraz Samo-
rządu Uczniowskiego. W upominku muzycz-
nym piosenka i wiersz.
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A później ogłoszenie wyników konkursów to-
warzyszących Jubileuszowi: poetyckiego, pla-
stycznego, wiedzy o ZSM i sztafety. Głos za-
bierają organizatorzy: Violetta Maciej, Aldona 
Janiczek, Anna Skrzyniarz - Malewicz, Krystyna 
Koziara i Marek Malewicz.

Podsumowując 50-letni 
dorobek Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głub-
czycach, nie wolno za-
pomnieć o okoliczności 
towarzyszącej uroczysto-
ści - równie pięknemu Ju-
bileuszowi 25-lat Teatru 
TRADYCJA. 

Poznajemy zatem histo-
rię, działalność i liczne 
osiągnięcia grupy te-
atralnej, prowadzonej od 
ćwierćwiecza przez jego założycielkę Marię 
Farasiewicz. Laudacje, podziękowania i słowa 
uznania – dla pomysłodawczyni, animatorki - 
tej, która niestrudzenie od lat, z pasją oraz za-
angażowaniem odkrywa i pielęgnuje młode ta-
lenty. 

A cała akademia - w muzycznej oprawie Big 
Bandu PSM I st. pod kier. Leszka Kościółka, 
przeplatana „Pieśnią Jubileuszową” (napisa-
ną specjalnie na tę okoliczność przez Marię 
Farasiewicz, zaśpiewaną przez Filipa Platę), 
wzbogacona tańcem Natalii Kawy, etiudami te-
atralnymi: fr. „Zemsty” i satyrą „Antygony” w 
wykonaniu Józefa Onyszkiewicza, (zawodowe-
go aktora Teatru Narodowego w Warszawie, 
sympatyka TRADYCJI), Natalii Chaszczewskiej, 
Michała Soczyńskiego i Mieczysława Zająca 
oraz recytacją – Aleksandry Pabian – przewod-
niczącej Samorządu Szkolnego.

Pora kończyć ten pełen wrażeń i emocji pierw-
szy dzień Jubileuszu. Jeszcze tylko bankiet, roz-
mowy i wspominanie minionych lat.

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

Teraz już tylko uroczyste nadanie imienia Jana 
Mruka Szkolnej Auli, uświetnione podniosłym 
„Gaude Mater Polonia”, w 
wykonaniu Chóru LO pod 
batutą Tadeusza Eckerta. 
I w pochodzie, wdzięczna 
społeczność – udaje się w 
korowodzie prowadzonym 
przez orkiestrę dętą PLA-
NIA do kościoła parafialne-
go pw. NNMP. 

Rozpoczyna się tak najważ-
niejszy moment drugie-
go dnia Jubileuszu – Msza 
Święta w intencji żyjących i zmarłych dyrekto-
rów, nauczycieli, pracowników, uczniów i absol-
wentów Zespołu Szkół Mechanicznych. 

Uroczystą Eucharystię koncelebrują absolwen-
ci: ks. Zbigniew Malinowski, ks. Piotr Brągiel, 
ks. Tomasz Wrona, a także były polonista – o. 
Kazimierz Grzegorz Bojnicki oraz szkolni kate-
checi – ks. Mateusz Kauf oraz   o. Urban Adam 
Bąk. W oprawę liturgii Mszy Św. włączają się 
nauczyciele, uczniowie, absolwenci i sympaty-
cy szkoły, w tym także s. Daniela – absolwentka 
„ekonomika”. 

Zgromadzona na wspólnej modlitwie społecz-
ność dziękuje Panu Bogu za dotychczasową 
opiekę, pomoc w zdobywaniu wiedzy i kształ-
towaniu pozytywnych postaw oraz prosi o bło-
gosławieństwo na dalsze lata nauki i pracy. W 
słowie skierowanym do wszystkich zgroma-
dzonych ksiądz Zbigniew Malinowski -podkre-

śla, że obchodzony Jubileusz 
zobowiązuje kolejne poko-
lenia nauczycieli i uczniów 
do zachowania   w pamię-
ci historii i przekazywania 
wartości takich, jak: wiedza, 
wiara, honor i patriotyzm. 
Uroczysta Msza Święta za-
kończona Te Deum lauda-
mus - staje się tym samym 
wyrazem wdzięczności, uf-
ności i oddania.  

Po Eucharystii zebrani goście 
udają się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głub-
czycach, gdzie już rozpoczyna się, przygotowa-
na przez Marię Farasiewicz Gala Jubileuszowa. 
Spotkanie prowadzone przez  duet – Maria Fa-
rasiewicz i Marek Moc – pokazuje różnorodny i 
bogaty dorobek Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach. Ale najpierw przemówienie dy-
rektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach. Jan Łata wita absolwentów i przedsta-
wia postaci byłych dyrektorów i nauczycieli. 
Następnie głos zabiera przewodnicząca Komi-
tetu Organizacyjnego Jubile-
uszu Renata Kulik – absol-
wentka ZSM.

Świętując 50 – lecie Zespo-
łu Szkół Mechanicznych w 
Głubczycach oraz 25 – lecie 
Teatru TRADYCJA – pozna-
jemy artystów – uczniów 
i absolwentów, którzy to z 
rozrzewnieniem wspomina-
ją szkolne lata nauki, pracy, a 
czasem też i zabawy. Wystę-
pują przed nami nasi ucznio-
wie: Filip Plata i Maciej Albert – nasz etatowy 
organista  i akompaniator Jubileuszu. 

A później absolwenci, w duecie - Mirosław 
Wierzba (prywatnie brat Marii Farasiewicz) i 
Zbigniew Ziółko („Dwóch dyrektorów a’la te-
norów”). Dajemy się porwać także tancerkom 
Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center To-
masza Nawrockiego pod kier. Grażyny Pakul-
skiej: Luizie Lelińskiej, Oliwii Prus i Magdalenie 

Sobczak, by już za chwilę, 
ze wzruszeniem, oglądając 
niezwykle bogatą galerię 
dawnych i współczesnych 
zdjęć – móc wspominać 50 
– letnią historię szkoły i 25 
– letnią Teatru TRADYCJA. 
W informatycznej oprawie 
Grażyny Zaworskiej. 

To wszystko dopełnione 
wspomnieniami, anegdota-
mi i ciekawymi historiami 

uczniów i nauczycieli. Jeszcze tylko odsłony 
teatralne w wykonaniu Marii Farasiewicz, Jó-
zefa Onyszkiewicza, Natalii Chaszczewskiej, 
Michała Soczyńskiego oraz Mieczysława Zająca. 
Witamy gościa specjalnego. oto Marek Nędza 
obecnie zawodowy aktor Teatru im. S. Jaracza, 
absolwent ZSM, doktor sztuki teatralnej, wy-
kładowca PWSFTviT w Łodzi. Postać wybitna, 
głubczyczanin. Skromny, rzeczowy, pracowity. 
Opowiada o początkach kariery, pierwszych 
rolach – w szkole i tu, na deskach Miejskiego 
Ośrodka Kultury, pod czujnym okiem instruk-

torki Teatru TRADYCJA – Marii Farasiewicz. 

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

Całości dopełnia wyjątkowy występ Tomasza 
Wierzby – śpiewaka musicalowego, studenta 
Akademii Muzycznej w Łodzi, który podobnie, 
jak na Mszy Świętej w „Ave Maria” Schuberta, 
tak i tu w sali widowiskowej – czaruje i przenosi 
do krainy piękna. Na zakończenie jeszcze liczne 
podziękowania, laudacje, wyrazy wdzięczności 
i podziwu dla Komitetu Organizacyjnego, spon-
sorów, występujących i wszystkich zaangażo-
wanych w organizację Jubileuszu. Galę zakoń-
czył finałowy utwór z repertuaru Krzysztofa 
Krawczyka „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz”, 
zaśpiewany wspólnie z Marią Farasiewicz przy 
akompaniamencie Grupy Estradowej MIRIAM 
MOK (Marian Bażyński – instrument klawiszo-
we, Tomasz Mirga - skrzypce, Wiesław Wierz-
ba - gitara). Grupa ta przygrywała także innym 
wykonawcom.

Pora wracać do szkoły – już dawno w sobotnie 
popołudnie nie było tu tak wielu rozmów i spo-
tkań. Po obiedzie w szkolnej stołówce, czas na 

tort urodzinowy. Dyrektor 
szkoły Jan Łata oraz Renata 
Kulik i Bogumiła Kobeluch 
– przedstawicielki Komitetu 
Organizacyjnego Jubileuszu 
– czynią honory. Zwiedza-
nie szkoły, spotkania w ka-
wiarenkach, dawne dzien-
niki lekcyjne, tabla, zdjęcia, 
dyplomy. Jeszcze paliły się 
światła w pracowniach i na 
korytarzach szkoły, a już sły-
chać było orkiestrę Balu Ab-

solwenta w głubczyckim Hotelu Domino. 

Dawne przyjaźnie, historie, wspomnienia. Pa-
mięć o tych, którzy odeszli. Rozmowy, wspólna 
zabawa i radość. Wprawdzie już minione, za-
pewne długo pozostaną w pamięci. Złote, jak 
Dostojna Jubilatka - jesienne słońce, choć przy-
jazne i piękne – przypomniało o upływającym 
czasie. Pożegnało i zaprosiło znów. Może za 
pięć, dziesięć, a może i pięćdziesiąt lat. 

Z okazji Jubileuszu szkoły wydano okoliczno-
ściowe pamiątki: bogata treściowo Księga Ju-
bileuszowa pod redakcją Marii Farasiewicz, 
edytowana przez Grażynę Zaworską, a wydaną 
przez firmę reklamową POZYTYW Szymona 
Popczyka; Kalendarz’ 2020 z historią i działal-
nością szkoły pod red. Krystyny Koziary i Alek-
sandry Pieszak; medale oraz butony.  Z powodu 
ograniczonej ilości nie mogły trafić do wszyst-
kich zainteresowanych, więc planowany jest 
dodruk Księgi i Kalendarzy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Elżbieta Śmidoda
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Doroczne spotkanie HDK PCK
W piątek 15 listopada 2019 r. w klubie 

„Na Skrzyżowaniu” Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Głubczycach odbyło się dorocz-
ne spotkanie Klubu HDK PCK wkomponowa-
ne w tzw. Dni Krwiodawstwa, obchodzone 
właśnie w listopadzie. 

Wśród uczestników zebrania byli zaprosze-
ni goście, a mianowicie starosta głubczyc-
ki – Piotr Soczyński, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu i rzecznik idei czerwonokrzy-
skiej – Maria Farasiewicz, sekretarz powiatu 
i jednocześnie wiceprezes Klubu – Wioletta 
Makselan, sekretarz gminy – Anna Haupt-
man-Głogiewicz, wiceprezes Oddziału Re-
jonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Opolu - Janusz Mogilnicki, członek Zarządu 
- Ryszard Furtak, krwiodawcy oraz ich rodzi-
ny. Szkolne Koło PCK głubczyckiego MECHA-
NIKA reprezentował uczeń klasy III CD – Kry-
stian Stańczak. Spotkanie prowadziła prezes 
klubu HDK PCK – Elżbieta Kubal. 

Pierwsza część miała charakter sprawozdania 
z czteroletniej działalności Klubu, które przed-
stawiła p.skarbnik -  Małgorzata Wojsznaro-
wicz. Następnie wręczone zostały odznaczenia 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla 
krwiodawców. Nie mogło tu zabraknąć gratu-
lacji, podziękowań, gorących życzeń i wyrazów 
uznania dla prawdziwych bohaterów, którzy 

w szlachetnym geście człowieczeństwa ratują 
zdrowie i życie innym. 

W tzw. międzyczasie dzieci z Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych przedstawiły 

krótki program artystyczny, a Dominik Łaskaw-
ski – syn pani prezes - powiedział tematyczny 
wierszyk. 

Ponadto stosowne podziękowania za współpra-
cę i aktywną działalność na rzecz klubu HDK 
PCK otrzymali: Starostwo Powiatowe, Urząd 
Miejski, p. Maria Farasiewicz, p.Beata Lehun – 

koordynator akcji ,,Młoda Krew” i opiekunka 
Szkolnego Koła PCK w ZSM i inni. Do podzięko-
wań, życzeń i gratulacji dołączyła się także re-
prezentacja ZSM. 

Druga część zebrania miała charakter wybor-
czy, bowiem przeprowadzone zostały wybo-
ry do zarządu HDK PCK, którego 4-letnia ka-
dencja właśnie wygasła. W efekcie wyborów 
powołano nowy skład Zarządu. Prezesem zo-
stał Radosław Dziadkowiec, wiceprezesem – 
Roman Borszowski, skarbnikiem – Małgorza-
ta Wojsznarowicz, sekretarzem - Magdalena 
Wiatrowska, a członkiem - Grzegorz Żelazny . 

Władze opolskiego HDK PCK podziękowa-
ły ustępującemu Zarządowi za wieloletnią 
współpracę na rzecz krwiodawstwa, ofiar-
ność, poświecenie, trud oraz zaangażowanie, 
życząc z kolei nowemu Zarządowi wytrwało-
ści, cierpliwości w służbie społecznej i konty-
nuacji działań poprzedników. 

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek, któ-
remu towarzyszyły długie, kuluarowe rozmo-
wy. 

„Oddając krew, dodajesz nadziei” 

Redakcja ZSM

Udzielili pomocy  
poszkodowanym

Funkcjonariusze Zakładu Karnego 
w Głubczycach: sierż. sztab. Kry-
stian Jamrozik, sierż. sztab. Jaro-

sław Jamrozik i sierż. Piotr Herbut jak 
co dzień wracali po służbie do domu, 
kiedy na drodze przed nimi doszło do 
wypadku.

Do zdarzenia doszło na trasie pomiędzy 
miejscowościami Bogdanowice i Bog-
danowice - Kolonia. Funkcjonariusze 
natychmiast przystąpili do działania, 
pomogli ewakuować poszkodowanych z 
pojazdów, udzielili im pierwszej pomocy, 
jednocześnie zabezpieczając miejsce zda-
rzenia. Kiedy dotarli strażacy z Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej w Głubczycach, 
funkcjonariusze przekazali kierującemu 
działaniem ratowniczym informacje o 
sytuacji na miejscu, stanie poszkodowa-

nych oraz wyrazili gotowość do wspar-
cia dalszych działań Straży Pożarnej. 
Otrzymali za to wysoką ocenę od Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. 
Wojciecha Semeniuka.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 
w Opolu płk Leszek Czereba, w obec-
ności Dyrektora Zakładu Karnego w 
Głubczycach kpt. Sławomira Ptaka, 
osobiście podziękował funkcjonariu-
szom za postawę, będącą wzorem god-
nym do naśladowania, przekazując wy-
różnienia.

Funkcjonariusze na co dzień pełnią 
służbę w dziale ochrony. Sierż. sztab. 
Krystian Jamrozik jest starszym od-
działowym, w służbie od 13 lat. Sierż. 
sztab. Jarosław Jamrozik jest starszym 

oddziałowym, pełni służbę 12 lat. 
Natomiast sierż. Piotr Herbut pełni 
służbę jako oddziałow, w naszej for-
macji od 11 lat.

Więcej na stronie internetowej: https://sw.
gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-
-sluzby-wieziennej-w-opolu-udzielili-pomo-
cy-poszkodowanym

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek

Zdjęcia: kpt. Honorata Pasiecz-
na, ppor. Dawid Makowski

Wręczono odznaczenia  
i awanse

12 listopada br. z 
okazji Narodo-
wego Święta 

Niepodległości w głub-
czyckimi więzieniu odby-
ła się uroczysta odprawa 
służbowa funkcjonariu-
szy z udziałem Dyrektora 
Okręgowego Służby Wię-
ziennej w Opolu płk. Lesz-
ka Czereby.

Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele władz po-
wiatu i miasta, pozostałych 
służb mundurowych, związ-
ków zawodowych, eme-
rytowani funkcjonariusze 
oraz zaproszeni goście. Ta 
uroczystość była również 
okazją do uczczenia Święta 
Niepodległości oraz wręcza-
nia awansów i 
wyróżnienień 
poszczególnym 
funkcjonariu -
szom, które 
były przekazane 
przez Dyrekto-
ra Okręgowego. 
Nie zabrakło 
również podzię-
kowań Dyrek-
tora Zakładu 

Karnego w Głubczycach kpt. 
Sławomira Ptaka skierowa-
nych do kadry jednostki oraz 
osób, które przez lata wspie-
rały i pomagały nam w po-
szukiwaniu najlepszych roz-
wiązań, w tej jakże trudnej w 
dzisiejszych czasach służbie 
penitencjarnej.

Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej 
Kawulok
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18 LAT BEZ BARIER
Tak, tak. To nie przesada. Program integra-
cyjny BEZ BARIER obchodził niedawno swo-
je 18. urodziny.

Razem na scenie, we wspólnocie – zdrowi i nie-
pełnosprawni. Tu, gdzie niepełnosprawność nie 
jest ułomnością, a swoistą wartością, co zresztą 
powtarzam od osiemnastu zgoła lat.

 4 i 5 listopada 2019r. Dwie edycje. Z udziałem 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Sala widowisko-
wa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, 
jak zawsze zresztą, wypełniona po brzegi, co 
potwierdza niegasnące zainteresowanie pro-
gramem.

Godz. 17.00 Zbyszek Ziółko – dyrektor MOK 
anonsuje koncert. Tradycyjnie na początku musi 
być polonez, wiersz „Integracja”, potem przy-
witanie gości i dedykacje. Tym razem nasz do-
roczny festiwal dedykuję Stowarzyszeniu TACY 
SAMI (edycja dziecięca) oraz Monice Adamiak z 
Opola (edycja dla młodzieży i dorosłych).

Na scenie olbrzymie fotografie wspomnianych 
bohaterów.

Zasiadam przy stoliku, skąd też prowadzę kolej-
ne, kulturalno-społeczne przedsięwzięcie, któ-
re stało się już tradycją na ziemi głubczyckiej.

Od lat osiemnastu snuję refleksje na temat inte-
gracji, jej zalet, ogromnej roli w lokalnym środo-
wisku. Tyle ważnych spraw zostało tu poruszo-
nych… Nie chcę się powtarzać, więc skupiam się 
głownie na prezentacjach artystycznych. A jest 
ich niemało! Prawdziwe bogactwo treści i for-
my: taniec, śpiew, muzyka, barwne insceniza-
cje, pantomima, 
recytacja, etc. 
Jest na co popa-
trzeć!

Tak napraw-
dę zafascy-
nowany widz 
nie dostrzega 
„inności”. Na 
integracyjnej 
scenie wszyscy 
są tacy sami, 
mimo nieule-
czalnej choroby 
czy dysfunkcji 
organizmu. Jesteśmy uczestnikami prawdziwej 
lekcji zrozumienia, przyjaźni i… miłości! I oto 
właśnie chodzi.

Istniejące od 2002r., a reaktywowane w 2012r. 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych TACY SAMI to organizacja w pełni 
zasługująca na uznanie. To tu dzieci i młodzież 
specjalnej troski otrzymują wsparcie terapeu-
tyczne. U początku swej działalności, nasta-
wione głownie na edukację i integrację ze śro-
dowiskiem, teraz skupia się przede wszystkim 
na rehabilitacji, co podkreśla, towarzyszący mi 
w programie wiceprezes TAKICH SAMYCH – 
Krzysztof Hajda. 

Z ust ojca Urbana padają ciepłe słowa pod ad-
resem rodziców, którzy w trudzie niełatwego 
macierzyństwa i ojcostwa, pełnego troski i wy-
rzeczeń, podejmują każdego dnia walkę z prze-
ciwnościami losu. To także walka o byt, godność 
i człowieczeństwo. Wiele by tu mówić…

Teraz słów parę o Monice. Już przed rokiem 
wzięła udział w programie BEZ BARIER, które-
go plakat zobaczyła na moim FB. Od tego czasu 
bywa częstym gościem w Głubczycach. Śledzi 
wszystkie występy moich zespołów artystycz-
nych : Grupy Estradowej MIRIAM MOK i Teatru 
TRADYCJA ZSM, przybywając z bliskimi na na-
sze przedsięwzięcia. Niemalże każdego miesią-

ca.

Monika ma 21 lat i jest uczennicą jednego z 
opolskich liceów. Mimo swej sprzężonej nie-
pełnosprawności i kłopotów z poruszaniem 
się, nie traci optymizmu i radości życia. In-
teresuje się muzyką, malarstwem. Kocha 
podróże. Jak powiada jej babcia, głubczycki 
program BEZ BARIER dal jej nowe życie. Z 
kolei wyjście na scenę i wspólny śpiew z Fi-
lipem Platą uszczęśliwił ją i spełnił ukryte 
marzenie… Wszak ten program jest też po 
to, by spełniać ludzkie pragnienia.

 Monika nie kryje swojego zdziwienia i wzru-
szenia, gdy wśród gości dostrzega swych tera-
peutów z Opola: p. Alicje Krukowską – kierow-
niczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
oraz p. Marlenę Szurgot. Zaprosiłam je, by spra-
wić Monice wielką niespodziankę. Są kwiaty i 
upominki dla naszej bohaterki…

A oto cała plejada gwiazd tegorocznego festiwa-
lu integracyjnego:

04.11

• grupa  „Przyjaciele Krzysia” oraz „Kłapouszki” 
z Publicznego Przedszkola nr2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi (opiekunowie : Elżbieta Naszkie-
wicz i Jadwiga Pilch)

• klasa Ib – integracyjna Szkoły Podstawowej 
nr2 (wychowawca: Marzenia Róznicka, nauczy-
ciel wspierający – Alicja Darmoroz)

• „Gwiazdeczki” z Przedszkola PICCOLINO (wy-
chowawca – Edyta Pasik)

• Malina Baca –uczennica klasy V SP w 
Branicach;

• podopieczni Stowarzyszenia TACY 
SAMI pod kier. artystycznym Magdaleny 
Szafrańskiej;

• o. Urban Adam Bąk wraz z podopiecz-
nymi Franciszkańskiego Ośrodka Pomo-
cy Dzieciom

• klasa IVa inte-
gracyjna – SP nr 1 
(opiekunowie Anna 

Mazur i Małgorzata Szusz-
kowska)

• Dom Dziecka w Krasnym 
Polu ( wychowawca – Elż-
bieta Kubal)

• placówka interwencyjna 
„Gniazdo” (opiekun - Joan-
na Kołyszko)

• zespół taneczny oraz Ma-
teusz  Jacheć  (trąbka) pod 
kier. Joanny Chwiralskiej, Doroty Pączko i Elż-
biety Rzymskiej 

• duet salsa – Pola Głogiewicz i Nicola Olchowik 
– tancerki Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance 
Center ( kierownictwo artystyczne – Natalia 
Kawa)

05.11

• duet recytatorski: Wiktoria Juchno ( kl. VIIIc  
SP nr3) i Kacper Sękowski (kl. I ci ZSM)

• kl. VIII c integracyjna SP nr 3 (wychowawca - 
Ewa Dąbrowa)

• Ks. Krzysztof Cieślak - słowo

• Gabrysia Kluska reprezentująca DPS Klisino – 

filia Kietrz ( opiekun – Ewa Mamczur)

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych 
Gołuszowicach (kier. artystyczne - Ewa Bartu-
sik, reżyseria – Waldemar Lankauf) 

• Klasa Ia ZSO w choreografii Luizy Lelińskiej 
(wychowawca - Ewa Pigulska) 

• reprezentanci ZSM – Aleksandra Pabian i Filip 
Plata (teatr TRADYCJA)

• tancerki Opolskiej Szkoły Tańca Tomasza Na-
wrockiego – Luiza Lelińska i Oliwia Prus

• zespół taneczny głubczyckiego Towarzystwa 
Kulturalno-Społecznego Romów pod kier. Da-
nuty Mirgi

• wspólny z prowadzącą finał : pierwszego 
dnia piosenka „Bez Barier” mojego autorstwa,  
a drugiego „Jedno jest niebo dla wszystkich” z 
repertuaru Don Vasyla przy akompaniamencie 
klawiszowym Mariana Bażyńskiego (Grupa Es-
tradowa MIRIAM MOK) 

Czas na podziękowania. A jest ich niemało. 
Otrzymają je:

• dyrektor MOK – Zbigniew Ziółko i jego pra-
cownicy (Elżbieta Zenfler, Piotr Kałek, Dawid 
Konopacki oraz współpracownik – Krzysiek 
Skwarek) - za pomoc w organizacji

• uczniowie i absolwenci MECHANIKA : Beata 
Baran, Aleksandra Kusiak , Krzysztof Kwiat-
kowski, Krystian Stańczak, Kamil Farasiewicz  
(za zaangażowanie i przygotowanie programu)

• Aleksandra Pieszak i Domi-
nika Jurkiewicz  (żywa rela-
cja na Facebook’u)

• wszyscy występujący i ich 
opiekunowie 

• Adam Kamiński – cukier-
nia „Kamilka”(za sponsoring 
i słodkie wypieki dla uczest-
ników i gości programu BEZ 
BARIER 

• p. Ewa Cichobłazińska i 
młodzież z ZSCKR (za przy-

gotowanie poczęstunku w klubie „ Na skrzyżo-
waniu” MOK)

• lokalne media: Marian Pospiszel – TV Pograni-
cze ora Jan Wac – „Głos Głubczyc”.

• i inni anonimowi darczyńcy. 

Integracja. Na scenie szczera i rzeczywista. A w 
życiu codziennym? Jeszcze wiele barier do po-
konania…

Z pozdrowieniem

Maria Farasiewicz
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Jesienne spotkanie warsztatowe  
Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego za nami

20 listopada 2019 roku w sali Pod Aniołem głubczyckiego 
ratusza miały miejsce kolejne, XVII już warsztaty Głub-
czyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia 

społeczno - gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. 

Nasze warsztaty – co godne podkreślenia – cieszą się niesłabnącym za-
interesowaniem. Wysoka frekwencja, interesujące tematy oraz udział 
najlepszych ekspertów stale przyciągają nowych uczestników.  Nie ina-
czej było i tym razem – do ratusza przybyło 87 zaproszonych gości, któ-
rzy mieli sposobność zapoznania się z ofertami przedstawianymi przez 
instytucje zaproszone do udziału w warsztatach.

Nowa perspektywa finansowa, możliwości uzyskania pomocy finanso-
wej ze środków UE oraz wsparcie publicznych służb zatrudnienia, to 
główne zagadnienia, które zaproponował Powiatowy Urząd Pracy pod-
czas listopadowych warsztatów. Pośród zaproszonych gości znaleźli się 
przedstawiciele instytucji zajmujących się m.in. rozwojem gospodar-
czym regionu opolskiego oraz instytucje rynku pracy. Podczas warsz-
tatów swoje oferty przedstawili: Opolski Wojewódzki Urząd Pracy, 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolski Regionalny Fundusz 
Rozwoju, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 
Oddział Opolski, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy oraz Spółdzielnia Socjalna PILSZCZANKA z pow. głubczyckiego.

Prelegenci przedstawili zebranym oferty wsparcia i pomocy, które będą 
dedykowane przedsiębiorcom w najbliższych latach. Podczas trwa-
nia prezentacji uczestnicy warsztatów mogli się zapoznać z zasadami 
oraz trybami naboru wniosków, przedstawione zostały obszary i kie-
runki wsparcia, które będą traktowane, jako priorytetowe w nadcho-
dzącej perspektywie finansowej. Interesująca tematyka listopadowych 

warsztatów, zgromadziła przedsiębiorców z terenu pow. Głubczyckie-
go, których rozmowy z prelegentami w kuluarach, jedynie potwierdzają 
jak bardzo ważna i niezbędna jest wiedza oraz informacja dla ciągłego 
rozwoju własnej firmy a w konsekwencji rozwoju powiatu wraz z jego 
rosnącym potencjałem gospodarczym. 

Głubczyckie partnerstwo od początku swojej działalności stara się pro-
mować markę Powiatu Głubczyckiego zapraszając na swoje spotkania 
lokalne zespoły artystyczne, osoby, które prowadzą działalność kultu-
ralną, sportową oraz pracują na rzecz lokalnej społeczności. 

Po raz pierwszy w historii Partnerstwa, do zaprezentowania swojej 
działalności zaprosiliśmy spółdzielnię socjalną. Wybór był nie przy-
padkowy, bowiem spółdzielnia PILSZCZANKA (z Pilszcza gm. Kietrz) 
pod sterami Pani Danuty Rudnickiej jak nikt inny doskonale zna się na 
promocji. Reprezentowała ona woj. Opolskie na Dożynkach Prezydenc-
kich w Spale (2018 r) oraz na Targach Poznańskich dając pokaz swoich 
umiejętności kulinarnych czy organizując warsztaty rękodzieła. Rów-
nież na naszych warsztatach Panie z Pilszcza przygotowały stoisko, na 
którym mogliśmy się zapoznać z ich pracą i rękodziełami, które od wie-
lu lat rozsławiają nasz region. 

Gratulujemy PILSZCZANCE osiągnięć życząc wielu sukcesów w przy-
szłości jednocześnie dziękując za uczestnictwo w warsztatach. Dzięku-
jemy, również pozostałym uczestnikom, którzy odpowiedzieli na nasze 
zaproszenie i zachęcamy niezdecydowanych do uczestnictwa w kolej-
nych warsztatach.

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
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Ubezpieczenie zdrowotne – 
tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpie-
czeniu zdrowotnemu przez 

rolników, domowników, emery-
tów i rencistów rolniczych oraz 
członków ich rodzin tryb i sposób 
ustalania wymiaru składek na to 
ubezpieczenie regulują przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. 
poz.1510 z późn. zm.), zgodnie z 
którymi obowiązkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego podlegają:

• rolnicy i ich domownicy w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz.299 z późn. zm.), 
spełniający warunki do objęcia ubez-
pieczeniem społecznym rolników,

• rolnicy i ich domownicy, którzy nie 
podlegają ubezpieczeniu społeczne-
mu Rolników z mocy ustawy (obo-
wiązkowo) i nie podlegają ubezpie-
czeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

• osoby pobierające emeryturę rolni-
czą lub rentę rolniczą,

• członkowie rodzin rolników, do-
mowników, emerytów i rencistów, 
którzy zostali przez nich zgłoszenie 
do ubezpieczenia zdrowotnego jeże-
li  nie posiadają własnego tytułu do 
obowiązkowego ubezpieczenia zdro-
wotnego,

• pomocnicy rolnika.

Ubezpieczony ma obowiązek infor-
mowania KRUS o członkach rodzi-
ny niepodlegających ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu, po-
przez wypełnienie formularza zgło-
szeniowego, w terminie 7 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności powo-
dujących konieczność dokonania 
zgłoszenia (art.67 ust.3 wymienio-
nej ustawy ).  

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdro-
wotnego należy złożyć  na druku 
KRUS UD- 2Z, (który dostępny jest 
na stronie internetowej www.krus.
gov.pl w zakładce „wnioski do po-
brania”) w jednostce organizacyjnej 
Kasy właściwej ze względu na miej-
sce położenia gospodarstwa rolnego.

WAŻNE !

Składka zdrowotna jest miesięczna i 
niepodzielna.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

W numerze 4 Rzeczy Powiatowej - info pojawił się błąd w imieniu no-
wozaprzysiężonego radnego. Poprawnie powinno być Krzysztof Hajda.  
Za omyłkę przepraszamy.

X. edycja Żywej Szopki
W  dniach 13-16 grudnia 

2019 r. na dziedziń-
cu internatu Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rol-
niczego można było po raz 
dziesiąty  zwiedzać  Żywą 
Szopkę, którą patronatem 
honorowym objął marsza-
łek województwa opolskie-
go-Andrzej Buła.  

Wspólna inicjatywa uczniów 
i nauczycieli  zachwycała róż-
norodnością. Trudno o wyda-
rzenie, które lepiej oddawało-
by charakter świąt – jasełka, 
kolędowanie i ulubione przez 
najmłodszych zwierzęta dosko-
nale wprowadzają w bożona-
rodzeniowy klimat.  W naszej 
szopce można było w tym roku 
zobaczyć po raz pierwszy alpa-
ki, które wzbudzały zachwyt 
wśród zwiedzających. Niemniej-
szą popularnością cieszył się 
osiołek- stały bywalec szopki. 
Oprócz nich można było zoba-
czyć cielaki, kucyka, owce , kozy,  
gęsi, kaczki, indyki i gołębie. 
Całodobową opiekę nad zwie-
rzętami sprawowali uczniowie 
ZSCKR. Wszystkie zwierzęta 
gościły u nas dzięki uprzejmo-
ści zaprzyjaźnionych okolicz-
nych hodowców, absolwentów i 
uczniów naszej szkoły.                                    

13 grudnia w piątkowe przed-
południe dyrektor szkoły Bo-
gusław Chochowski wraz z 
inicjatorką żywej szopki Anetą 
Dudasz- Jakubczyńską  przywi-
tali zaproszonych  gości, nauczy-
cieli , uczniów , rodziców oraz 
mieszkańców miasta.  Następ-
nie w krótkim montażu słowno 
–muzycznym pt. „W oczekiwa-

niu na Boże Narodzenie” wy-
stąpili uczniowie naszej szkoły. 

Pastorałki, kolędy i piosenki ad-
wentowe budowały  świąteczny 
klimat przez kolejne dni. Przy 
stajence z koncertem wystąpili: 
tenor Michał Borkowski, duet 
Karolina Mysiorek i Krzysztof 
Odoj, zespół młodzieżowy „Rol-
niczak OGL” pod kierunkiem ks. 
Z.Nagela,  Grupa Estradowa MI-
RIAM. 

Również najmłodsi mieszkańcy 
Głubczyc, dzieci z Przedszko-
li nr 1, 2 i 3 wystąpiły z pro-
gramami artystycznymi przy 
szopce. Nie zabrakło także wy-
stępów podopiecznych z Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Pomocy 
Dzieciom oraz uczniów ze Szko-
ły Podstawowej z Grobnik pod 
kierunkiem Ewy Schmidt-Cha-
wy. W każdy wieczór o nastrój 
świąteczny dbali  harcerze ZHP 
pod kierunkiem  K. Mojzyk oraz  
harcerze ZHR pod kierunkiem 
W. Janickiego, grając i śpiewa-
jąc najpiękniejsze kolędy i pa-
storałki.

Piątkowe spotkanie modlitew-
ne poprowadził ks. Łukasz, 
przybliżając nam tajemnicę 
Świąt Bożego Narodzenia.

Patronat medialny nad naszym 
przedsięwzięciem objęły: Tele-
wizja Opole, Radio Opole, Radio 
DOXA, Telewizja Pogranicze.

Żywa Szopka jak co roku cie-
szyła się dużym  zaintereso-
waniem wśród mieszkańców 
Głubczyc i na stałe wpisała się 
w koloryt naszego miasta.

(B.M.)
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Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Starosty Głubczyckiego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 
713)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzy-
szeń zwykłych Starosty Głubczyckiego.

2. Lista założycieli stowarzyszenia zwy-
kłego (pełnoletni obywatele polscy, co 
najmniej 3 osoby) zawierająca ich dane 
osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręcz-
ny podpis). Członkowie założyciele muszą 
oświadczyć o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz pełnienia praw pu-
blicznych.

3. Regulamin działalności (musi określać w 
szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, 
cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, 
przedstawiciela reprezentującego stowarzy-
szenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywa-
nia zmian regulaminu działalności, sposób na-
bycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania 
stowarzyszenia zwykłego).

4. Protokół z zebrania założycieli stowarzysze-
nia (wraz z uchwałami o: założeniu stowarzy-
szenia zwykłego ze wskazaniem adresu jego 
siedziby, uchwaleniu regulaminu oraz wyborze 
przedstawiciela lub zarządu, ewentualnie orga-
nu kontroli wewnętrznej - z podaniem imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer 
PESEL przedstawiciela albo członków  powoła-
nych organów zgodnie z regulaminem).

 

Realizacja wpisu do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych:

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpo-
cząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Działając zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, or-
gan nadzorujący (Starosta Głubczycki) dokonu-
je wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

a. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został zło-
żony wniosek w trybie art. 41 ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach do sądu rejestrowego o zaka-
zanie założenia stowarzyszenia zwykłego,

b. uprawomocnienia się orzeczenia odrzuca-
jącego albo oddalającego wniosek, o którym 
mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzysze-
niach.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ 
nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni 
powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie 
przedstawiciela reprezentującego stowarzy-
szenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu 
do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o 
wpis.

Procedura związana z rejestracją jest bezpłat-
na.

W przypadku gdy organ nadzorujący nie doko-
na wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia 
wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego 
braków i nie został złożony wniosek, o którym 
mowa w art.41 ustawy Prawo o stowarzysze-
niach, przedstawicielowi reprezentującemu 
stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przy-
sługuje prawo wniesienia skargi na bezczyn-
ność do sądu administracyjnego.

 

Dane zamieszczane w 
ewidencji i ich aktualiza-
cja:

Ewidencja stowarzyszeń 
zwykłych jest jawna i udo-
stępniana na stronie in-
ternetowej powiatu głub-
czyckiego w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

W ewidencji zamieszcza się:

a. nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub 
cele, teren i środki działania oraz adres siedzi-
by,

b. imię i nazwisko przedstawiciela reprezentu-
jącego stowarzyszenie zwykłe albo członków 
zarządu oraz sposób reprezentowania stowa-
rzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regula-
min działalności przewiduje ten organ,

c. imię i nazwisko członków organu kontroli 
wewnętrznej, o ile regulamin działalności prze-
widuje ten organ,

d. informacje o regulaminie działalności i jego 
zmianach,

e. informację o posiadaniu statusu organizacji 
pożytku publicznego,

f. informację o przekształceniu lub rozwiąza-
niu stowarzyszenia zwykłego,

g. imię i nazwisko likwidatora stowarzysze-
nia zwykłego,

h. informacje o zastosowaniu wobec sto-
warzyszenia zwykłego środków, o których 
mowa w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowa-
rzyszeniach.

 Stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest 
złożyć organowi nadzorującemu, tj. Staroście 
Głubczyckiemu, w terminie 7 dni od dnia wy-
stąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę 
danych, wniosek o zamieszczenie w ewiden-

cji zmienionych danych również dotyczących 
zmiany adresu zamieszkania przedstawiciela 
lub osób wchodzących w skład zarządu, ewen-
tualnie organu kontroli wewnętrznej, załącza-
jąc dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Jeżeli stowarzyszenie chce powołać Zarząd to w 
regulaminie muszą znaleźć się zapisy o:

- trybie wyboru i uzupełniania składu zarządu;

- kompetencjach;

- warunkach ważności uchwał zarządu;

- sposobie reprezentowania, w tym w szczegól-
ności zaciągania zobowiązań majątkowych

Stowarzyszenie zwykłe może także powołać 
organ kontroli wewnętrznej najczęściej zwany 
komisją rewizyjną. Wtedy w regulaminie po-
winny znaleźć się zapisy o:

- trybie wyboru i uzupełnienie składu

- kompetencjach tego organu

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z 
ewidencji.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwy-
kłych (druk do pobrania) oraz uiścić opłatę 
skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie za-
świadczenia (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 
z późn. zm.). Dowód uiszczenia opłaty skarbo-
wej stanowi załącznik do wniosku.

Zgodnie z art. 217 § 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-
go – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późń. zm.) za-
świadczenie wydawane jest bez zbędnej zwło-
ki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 Wykreślenie z ewidencji

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji jest 
możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji 
stowarzyszenia. Likwidacja stowarzyszenia 
polega na całkowitym zakończeniu jego dzia-
łalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz 
wykreśleniu z ewidencji po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli.
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Skreślenie z ewidencji stowa-
rzyszeń zwykłych następuje 
po złożeniu przez likwida-
tora wniosku o dokonanie 
wykreślenia z ewidencji sto-
warzyszeń zwykłych wraz z 
odpowiednimi załącznikami 
(protokół z zebrania człon-
ków wraz z listą obecności, 
uchwała o rozwiązaniu sto-
warzyszenia, uchwała o wy-
znaczeniu likwidatora(ów) – 
jeżeli jest niezbędna, uchwała 
o przeznaczeniu majątku zli-
kwidowanego stowarzyszenia 
wraz z protokołem przekaza-
nia majątku, potwierdzenie 
faktu podania do publicznej 

wiadomości przez likwidato-
ra informacji o wszczęciu po-
stępowania likwidacyjnego.

Wykreślenie z ewidencji jest 
zwolnione z opłat.

Miejsce uzyskania dodatko-
wych informacji oraz złoże-
nia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Wydział Ogólno - Organizacyjny

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

Pokój nr 301, tel. 77/ 405 36 66

LKS Technik  
Mistrzem Polski!
W dniach 13-15.12.2019 

w  Białymstoku odby-
ły się Klubowe Drużynowe  
Mistrzostwa Polski. 

Klub LKS Technik Głubczyce 
reprezentowany był na tych 
Mistrzostwach przez dwie 
drużyny:  dziewcząt i chłop-
ców kategorii Młodzików 
Młodszych U 13. Świetnie 
spisały się obie drużyny.  

Dziewczęta  zdobyły druży-
nowo złoty medal w składzie 
- Anna Gałaszkiewicz, Maja 
Janko, Anna Paruszewska i 
Oliwia Zielińska natomiast 

chłopcy drużynowo wywal-
czyli srebrny medal w skła-
dzie - Jakub Gałązka, Paweł 
Kiszczyk, Dominik Lenarto-
wicz i Rafał Mielnik. 

Serdecznie  gratulujemy!

LKS Technik

Debata społeczna z okazji  
Jubileuszu 100 - lecia Służb  

Sanitarnych w Polsce
W dniu 21 listopada 

2019r. w Sali pod Anio-
łem w Ratuszu Miejskim 
w Głubczycach odbyła się 
debata społeczna pt. „Rola 
Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej w ochronie zdrowia 
mieszkańców powiatu.” zor-
ganizowana przez Powiato-
wą Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną w Głubczycach.

Debata była również okazją do uczcze-
nia Jubileuszu 100-lecia Służb Sani-
tarnych w Polsce i 65-lecia utworze-
nia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Swoją obecnością uroczystość uświet-
nili m.in. Opolski Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny — Pani 
Anna Matejuk, Państwowi Powiatowi 
Inspektorzy Sanitarni województwa 
opolskiego, Starosta Głubczycki Piotr 
Soczyński oraz wieli innych przedsta-
wicieli władz samorządowych, służb 
mundurowych, inspekcji, placówek 
oświatowych, jednostek organizacyj-
nych ochrony zdrowia, przedsiębior-
ców prywatnych oraz instytucji lokal-
nych.

W trakcie debaty Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Głubczycach 
Pani Alina Mazur-Ciapa omówiła „Rys 
historyczny Służb Sanitarnych w Pol-
sce oraz cele i zadania Państwowej In-
spekcji Sanitarnej w ochronie zdrowia 
mieszkańców powiatu”. Podkreśliła 
znaczenie szeroko zakrojonych dzia-
łań na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego społeczeństwa. 
Choroby zakaźne pomimo rozwoju 
medycyny nadal stanowią duży obszar 
zadań Inspekcji Sanitarnej i stanowiły 
temat wykładu z zakresu epidemiolo-
gii „Choroby zakaźne wczoraj i dziś”, 
który przedstawiła Pani Marii Dengel 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Raciborzu. Obecnie już 
nie tylko choroby zakaźne ale i medy-
cyna stylu życia stała się największym 
obszarem naszej działalności. Z tego 
też powodu kolejnym tematem wykła-
du był „Wpływ stylu życia na choroby 
cywilizacyjne” przedstawiony przez 
Panią Alinę Babińską Doradcę Żywie-
niowego & Fitness.

Uroczysty charakter spotkania był 
wyrazem podziękowania wszystkim 
pracownikom PSSE w Głubczycach 
byłym i obecnym, za ich codzienną 
pracę i zaangażowanie w realizację 
zadań na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego mieszkańcom 
powiatu głubczyckiego. Zasłużeni 
pracownicy oraz osoby współpracu-

jące z PSSE w Głubczycach zostali uho-
norowani przez PPIS oraz Starostę 
Głubczyckiego Listem gratulacyjnym i 
otrzymali podziękowania za zaangażo-
wanie i rzetelną pracę na rzecz zdrowia 
mieszkańców powiatu.

Zaproszeni goście mieli również oka-
zję obejrzeć wystawę fotograficzną 
pt. „Państwowa Inspekcja Sanitarna 
— wczoraj i dziś”. Fotografie przed-
stawiają działalność na przestrzeni lat 
oraz obecne działania z uwzględnie-
niem ważnych wydarzeń dotyczących 
zadań podejmowanych na obszarze 
województwa opolskiego oraz powia-
tu głubczyckiego. Uroczysty charakter 
debaty uświetnił występ uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Głubczycach poprowadzony przez Dy-
rektora, Pana Adama Kopyto.

Licznie przybyli na debatę goście stano-
wili dowód tego, iż w działaniach ma-
jących na celu zapewnienie mieszkań-
com powiatu bezpiecznych warunków 
zdrowotnych nasza inspekcja sanitarna 
może liczyć na wsparcie i współpracę 
ze strony władz samorządowych oraz 
instytucji lokalnych, co daje nadzieję 
na dalszą owocną współpracę w kolej-
nych latach działalności PSSE w Głub-
czycach.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny 

w Głubczycach 
mgr Alina Mazur - Ciapa
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LKS TECHNIK  
sięgnął po kolejne 

medale!
Pięć medali wywalczyli za-

wodnicy Technika na Grand 
Prix Polski Juniorów Młod-

szych i Młodzików Młodszych. 

Turniej odbywał się w dniach 
30.12-1.12.2019 w Józefosławiu. 

W kategorii Juniorów Młodszych 
pierwsze miejsce w grze podwójnej 
zdobył Szymon Ślepecki w parze 
Jakubem Melaniukiem UKS Unia 
Bieruń. 

W kategorii Młodzików Młodszych 
dwa złote medale wywalczyła Maja 
Janko w grze pojedynczej i miesza-
nej z Krzysztofem Podkowińskim z 
UKS Hubal Białystok, srebrny me-
dal w grze podwójnej zdobył Rafał 
Mielnik z Wojciechem Budnym z 
Beninci UKS Feniks K- Koźle, a Pa-
weł Kiszczyk z Anną Gałaszkiewicz 
stanęli na najniższym stopniu po-
dium w grze mieszanej. 

Gratulujemy!
LKS TECHNIK

Krajowy Plebiscyt  
Sportowy  LZS  wygrywa 

Bartosz Słodkowski

W dniu 08.12.2019 r. w Uniejowie podczas uroczystej gali 
ogłoszono wyniki krajowego plebiscytu na najpopular-
niejszego sportowca roku. 

Z pośród dwudziestu sportowców z całego kraju wybranych przez 
kapitułę w wyniku głosów kibiców została wybrana dziesiątaka naj-
popularniejszych sportowców. Zawodnik trenera Daniela Jano z LKS 
Sparta Głubczyce Bartosz Słodkowski  zajmuje pierwsze miejsce w 
plebiscycie otrzymując tytuł Najpopularniejszago Sportowca Krajo-
wego Zrzeszenia LZS w 2019 r. 

Wyniki Plebiscytu:

1. Bartosz Słodkowski – 
LKS Sparta Głubczyce – ta-
ekwon-do

2. Patrycja Gil – WLKS Siedl-
ce Nowe Iganie – zapasy

3. Antoni Plichta – LKS Lu-
busz Słubice – lekkoatlety-
ka

4. Magdalena Karolak – LKS 
Omega Kleszców – podno-
szenie ciężarów

5. Paweł Fajdek- KS Agros 
Zamość – lekkoatletyka

6. Wojciech Nowicki – KS 
Podlasie Białystok – lekko-
atletyka

7. Kamil Lićwinko – KS Pod-
lasie Białystok – lekkoatle-
tyka

8. Paulina Kudłaszyk – LKS 
Budowlani Całus Nowy To-
myśl – podnoszenie cięża-
rów

9. Wiktoria Chołuj – AKS Białogard – zapa-
sy

10. Mateusz Rudyk – ALKS Stal Grudziąc – 
kolarstwo torowe

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców!


