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DO NABYCIA 
W KSIĘGARNIACH

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA:
11.03 - „MISTERIUM OGRÓJCA” - KOŚCIÓŁ GROBNIKI 
16.03 - SPEKTAKL TEATRALNY DLA SZKÓŁ 
17.03 - „MISTERIUM OGRÓJCA” - KOŚCIÓŁ ZAWISZYCE 
19.03 - TEATR BANASIÓW - „BARANKOWY GAIK”
20 - 21.03 - KIERMASZ STROIKÓW WIELKANOCNYCH
21.03 - KABARETY NA DZIEŃ WIOSNY
27.03 - KONKURS KROSZONKARSKI
28.03 - WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TAŃCA
30.03 - WOJEWÓDZKI DZIEŃ PATRONA SP 1
30.03 - OPOLSKIE DEMONSTRACJE KABARETOWE
31.03 - TRYPTYK PAPIESKI
1.04 - NA PLACU JANA PAWŁA II - W ROCZNICĘ ŚMIERCI 
2.04 - „CZŁOWIEKU BĄDŹ JAK KAMIEŃ”
19.04 - KONKURS PIOSENEK LUDOWYCH
26.04 - PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH
10.05 - WIDOWISKO TEATRALNE „NIEPOTRZEBNA”
10.06 - PRZEGLĄD „SILESIA DANCE”
URZĄD MIEJSKI ZAPRASZA NA:
GALĘ SPORTU - MOK W MARCU 
UROCZYSTOŚCI 3 MAJA

- POMNIK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 
XIII SPARTAKIADĘ MŁODZIEŻY

- HALA ZOKiS - 3 - 6 MAJA
FESTIWAL PIANISTYCZNY - MOK - 18 - 23 MAJA
FESTYN GÓRNOŚLĄSKI 19-20 MAJA
POLSKO - CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- HALA ZOKiS 26 - 27 MAJA
WIZYTA GOŚCI Z SAINT REMY - 5 -10 LIPCA
DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNO - DEKANALNE -
GŁUBCZYCE SADY - 9 WRZEŚNIA

SZCZEGÓŁY NA PLAKATACH!
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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 
lipca 200 lr. Prawa o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 
późniejszymi zmianami) Zawiadamiam, że 
z dniem 30 czerwca 2007r. upływa ter
min zgłaszania kandydatów na ławni
ków do Sądu Okręgowego w Opolu, 
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koź
lu oraz do Sądu Rejonowego w Głub
czycach.
Kandydatów na ławników zgłaszają ra
dom gmin prezesi sądów, stowarzysze
nia, organizacje związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje za
rejestrowane na podstawie przepisów 
prawa z wyłączeniem partii politycznych, 
oraz co najmniej 25 obywateli mających 
czynne prawo wyborcze zamieszkują
cych stale na danym terenie. Kandyda
tów do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy zgłaszają związki zawodo
we oraz organizacje pracodawców. Ww. 
kandydatów należy zgłaszać w Urzędzie 
Miejskim w Głubczycach ul. Niepodle
głości 14, pok. nr 11, tam też można uzy
skać szczegółowe informacje oraz karty 
zgłoszenia kandydatów, wykazy osób 
popierających, druki dot. zapytania o 
udzielenie informacji o osobie do Kra
jowego Rejestru Karnego.
WAŻNE:
Do karty kandydat ma obowiązek załą
czyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wy
maganiami stosowanymi przy wydawa
niu dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Kar
nego,
3) oświadczenie, że nie toczy się prze
ciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzają
ce brak przeciwwskazań do wykonywa
nia funkcji ławnika

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Naumczyk

POLSKO - CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło jest mi poinformować, że gmina Głubczyce we współpracy z miastem 
Kmov rozpoczęła przygotowania do organizacji imprezy pn. "Polsko - Czeskie 
Targi Przedsiębiorczości". W tym roku odbędą się one w dniach 26 - 27 maja w 
Głubczycach w Hali Sportowej ZOKiS przy ul. Olimpijskiej 1.

Głównym celem organizacji tej imprezy jest aktywizacja przygranicznej współ
pracy gospodarczej i społecznej. Jestem przekonany, że Targi, dając wyjątkową 
okazję do nawiązania kontaktów biznesowych stwarzają także szansę na zwięk
szenie atrakcyjności gospodarczej całego regionu przygranicznego.

Burmistrz Adam Krupa

GŁUBCZYCKI LEW

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Głubczyckiego uprzejmie informuje, że 
w 2007 roku po raz siódmy przyznawa
ne będą wyróżnienia statuetki ’’Głub
czyckiego LWA” dla osób fizycznych, 
firm i instytucji za szczególne osiągnię
cia mające istotne znaczenie dla istnie
nia, rozwoju i promocji powiatu głub
czyckiego jak również za aktywność 
społeczną zawodową i przedsiębior
czość.

Prestiżowe wyróżnienia mogą otrzy
mać osoby fizyczne lub wszelkie zorga
nizowane zbiorowości posiadające miej
sce zamieszkania także poza terenem 
powiatu głubczyckiego, pod warunkiem, 
że ich szczególne osiągnięcia mają istot
ne znaczenie dla istnienia, rozwoju 
przedsiębiorczości i promocji powiatu 
głubczyckiego.

Wyróżnienia przyznawane są za do
konania lub za całokształt działalności 
w 5 kategoriach: 1. Promocja Powiatu 
Głubczyce; 2. Działalność społeczna i 
charytatywna; 3. Przedsiębiorczość 
m.in. w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy; 4. Poczucie bezpieczeń
stwa i spokoju mieszkańców; 5. Rozwój 
samorządności.

Wyróżnienia dzielą się na: indywidu
alne (tylko dla osób fizycznych) oraz 
zbiorowe (pracodawców, instytucji, or
ganizacji społecznych, stowarzyszeń i 
klubów.Powyższe wyróżnienia mogą 
być przyznawane tylko raz w danej ka
tegorii.

Propozycje kandydatur do statuetki na 
2007 rok należy składać w sekretariacie 
Starostwa Powiatowego w Głubczy
cach, ul. Kochanowskiego 15, w godz. 
7.30 do 15.30 w terminie do 30 kwietnia 
2007 roku.

Starosta 
Józef Kozina

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość, 
ze zwarł naszjprzyjaciel 

Pelr Solc
starosta Mesta Albrechtice 
Wyrazy żalu i współczucia 

zonie i córkom
składa

Burmistrz Głubczyc 
Adam Krupa

DOŻYNKI 
POWIATOWO - 

GMINNO 
- DEKANALNE 

GŁUBCZYCE SADY 
2007

W Głubczycach Sadach odbyło się 
15.02.2007 pierwsze spotkanie organiza
cyjne w sprawie dożynek, tym razem po
wiatowo - gminno - dekanalnych. O miej
scowości, która będzie organizatorem 
tegorocznych dożynek zadecydowały 
wyniki konkursu na najładniejszą pose
sję i wieś w gminie w 2006 roku. Dożynki 
odbędą się 9.09.07 z Mszą św. połową. 
Komitet organizacyjny przeprowadził 
wizję lokalną i wstępnie ustalił ramowy 
program uroczystości. Zbiórka korowo
du i część religijna odbędzie się na bo
isku, we wsi (osiedlu).

Godz. 11.00 - zbiórka i przemarsz koro
wodu, 11.30- Msza św., potem przejście 
na stadion (boisko do piłki nożnej) gdzie 
odbędzie się część rozrywkowo - rekre
acyjno - sportowo - gastronomiczno - 
artystyczna i zabawowa. Tę część roz- 
pocznie współzawodnictwo sportowe 
LZS-ów, potem ogłoszone zostaną wy
niki konkursu na najładniejszą koronę 
żniwną, najładniejszą posesję w roku 
2007 i kto następny organizował będzie 
dożynki, wręczone zostaną odznaczenia 
"Zasłużony dla Rolnictwa”. Będą też wy
stępy dzieci z SP nr 1 i Gimnazjum nr 1. 
Po zmierzchu wystąpi gwiazda wieczo
ru, a następnie zabawa dożynkowa. Ko
lejne spotkanie w tej sprawie odbędzie 
się 27.03.2007.

J. Wac
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ROZMOWA O OŚWIACIE Z BURMISTRZEM J. KRÓWKĄ
Podczas naszej pierwszej rozmowy dla czytelników GG po
wiedział Pan, że zapozna się ze stanem oświaty - bazą, or
ganizacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 
Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze wnioski wypłynęły 
po analizie faktów, stanu demograficznego, panujących 
tendencji.
Odwiedziłem wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Głub
czyce, licząc fakt, że Lisięcice miałem okazję obejrzeć, jeszcze 
jako dyrektor Gimnazjum, podczas narady dyrektorów szkół. 
Tak naprawdę w pełni wyremontowaną mamy jedną szkołę w 
gminie, Szkołę Podstawową w Pietrowicach. Gimnazjum nr 
ljest po częściowej termomodemizacji. Jesteśmy w trakcie 
modernizacji kompleksu sportowego w Zespole Szkół w Li- 
sięcicach. W pozostałych obiektach dokonywano, w miarę 
posiadanych środków, drobnych remontów. Podejście kom
pleksowe do modernizacji i utrzymania budynków szkół to 
cecha zaledwie ostatniej kadencji samorządu głubczyckiego. 
Bezpowrotnie stracono czas reformy szkolnictwa w Polsce, 
czyli lata 1998-2002, w których były uruchomione w Polsce 
ogromne środki inwestycyjne dla oświaty. W tym czasie mą
drze rządzone samorządy zreformowały sieć szkół, pozysku
jąc środki z budżetu państwa i środki akcesyjne z Unii Euro
pejskiej na budowę i modernizację szkół. Przykładów nie trze
ba szukać daleko, wystarczy udać się za miedzę, do Branic. 
Nasz samorząd spłacał wówczas raty kredytu zaciągniętego 
na budowę oczyszczalni ścieków i trudno było sobie wy
obrazić, by zaciągał nowe zobowiązania. Obecnie środki fi

nansowe, o których się mówi w mediach, będą przeznaczone 
w większości na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół i pla
cówek oświatowych, na dodatkowe zajęcia i inne formy pra
cy z dziećmi. By uzyskać środki inwestycyjne, trzeba będzie 
stawać do konkursów ofert, ze znacznym wkładem własnym. 
Na pewno będziemy występować o wszystkie możliwe środ
ki zgodnie ze strategią rozwoju oświaty w naszej gminie, któ
rą, mam taką nadzieję, uchwali Rada Miejska na najbliższej 
sesji. Wtedy raport o stanie oświaty i strategia na lata 2007
2011 będzie opublikowany na stronach BIP naszego samo
rządu i każdy mieszkaniec będzie się mógł z nimi zapoznać. 
Jak kształtują się koszty na 1 ucznia, te wg norm rządo
wych z których wylicza się subwencję oświatową a jak to 
wygląda w naszej gminie? Czy ma Pan dane z innych gmin? 
Jednym z wniosków z raportu i strategii, jest konieczność 
racjonalizacji sieci szkół. Przypominam, że rząd subwencjo
nuje, czyli współfinansuje prowadzenie przez gminy szkół 
podstawowych i gimnazjów. W zasadzie subwencja pokrywa 
koszty funkcjonowania szkół, bez inwestycji i remontów, je
żeli w oddziale w szkole wiejskiej jest średnio 16 uczniów a w 
miejskiej 25. Samorząd gminny, który decyduje się utrzymy
wać szkoły o mniejszej obsadzie, robi to na własną odpowie
dzialność i na własny rachunek. Nasz samorząd otrzymał sub
wencję od rządu w wysokości 9 705 318 zł na prowadzenie 
szkół podstawowych i gimnazjów.
Wydatki, bez wydatków na remonty i prowadzenie basenu, 
przedstawiają się następująco:

SP
 n

rl

SP
 n

r 2

Bo
gd

an
ow

ic
e

G
oł

us
zo

w
ic

e

G
ro

bn
ik

i

Li
się

ci
ce

Pi
et

ro
w

ic
e

Zo
po

w
y

K
lis

in
o

ra
ze

m

liczba uczniów 400 490 64 47 73 126 98 95 80 1473
wydatki osobowe 1 796 533 2 104 408 472 954 463 770 574 193 681 793 670 309 589 677 510 549 7 864 186
osobowe na ucznia 4 491 4 295 7 390 9 867 7 866 5 411 6 840 6 207 6 382 5 339
wydatki rzeczowe 96 000 117 600 24 960 18 330 28 470 49 132 38 220 37 050 31 200 440 962
rzeczowe na ucznia 240 240 390 390 390 390 390 390 390 299
wydatki ogółem 1 892 533 2 222 008 497 914 482 100 602 663 730 925 708 529 626 727 541 749 8 305 148
ogółem na ucznia 4 731 4 535 7 780 10 257 8 256 5 801 7 230 6 597 6 772 5 638

Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2
Gimnazjum

Lisięcice razem

liczba uczniów 522 309 66 897

wydatki osobowe 2 307 207 1 350 485 184 818 3 842 510

osobowe na ucznia 4 420 4 371 2 800 4 284

wydatki rzeczowe 125 280 74 160 15 840 215 280

rzeczowe na ucznia 240 240 240 240

wydatki ogółem 2 432 487 1 424 645 200 658 4 057 790

ogółem na ucznia 4 660 4 611 3 040 4 524

Dodając wydatki na świetlice w tych szkołach otrzymujemy łączne kwoty:
Szkoły podstawowe - 8 305 148 zł, Gimnazja - 4 057 790 zł, Świetlice - 630 765 zł, razem -12 993 703 zł.

(jłłubczyc
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Widzimy, ze subwencja rządu pokrywa 74,69% wydatków na 
funkcjonowanie w obecnym kształcie systemu szkół w na
szej gminie. Przypominam, że zadaniem własnym gminy, nie- 
subwencjonowanym przez rząd, jest dowożenie dzieci i pro
wadzenie przedszkoli i są to dodatkowe kwoty nieuwzględ- 
nione w tym rozliczeniu. Ogólnie wydajemy dwa razy więcej 
na oświatę niż wynosi subwencja.

Jakie niezbędne kroki trzeba poczynić w naszej gminie, z 
czego one yvynikają?
W Gminie Głubczyce mamyjeszcze jedną paradoksalną sytu
ację. W bezpośredniej bliskości miasta utrzymywana jest szko
ła w Gołuszowicach, której 47 dzieci mogłoby uczyć się w 
Szkole Podstawowej nr 1 bez dodatkowych nakładów. To 
znaczy cały koszt utrzymania tej szkoły jest kosztem dodat
kowym ponoszonym przez samorząd. Mamy też dobrze utrzy
maną, z salą gimnastyczną, dwiema salami komputerowymi 
ale wypełnioną w 45% szkołę w Bogdanowiczach i z drugiej 
strony musieliśmy odesłać dzieci z Zubrzyc do przedszkola w 
sąsiedniej gminie, bo brak było pomieszczeń na przedszkole 
w Zopowych. Naszym zdaniem szkoła w Zopowych dosko
nale spełni rolę zespołu szkolno- przedszkolnego z dwoma 
oddziałami przedszkola i trzema szkoły podstawowej, a star
sze dzieci mogłyby się uczyć w Bogdanowiczach. Wtedy 
można będzie wyciągnąć z "kąta", który obecnie zajmuje, bi
bliotekę i stworzyć przy niej czytelnię multimedialną ze sta
nowiskami komputerowymi, świetlicę, pracownię plastycz
ną, pokój pracy pedagogicznej. Ogólnie przygotować opty
malne warunki pracy dla uczniów i nauczycieli.
Dlaczego właśnie niezbędne są teraz, jakie pociągnie to 
skutki kadrowe?
Jak mówiłem wcześniej, zmiany były potrzebne wiele lat wcze
śniej, ale o systemie oświaty gminnej i kosztach jego funk
cjonowania decyduje Rada Miejska w imieniu wspólnoty 
samorządowej jaką jest gmina. W ostatnich latach jednak 
spadek liczby uczniów jest o wiele szybszy niż wzrost sub
wencji i z roku na rok musimy ponosić coraz wyższe koszty 
utrzymania. W najbliższych trzech latach liczba uczniów w 
szkołach podstawowych zmaleje z 1470 do około 1300, co 
oznacza praktycznie spadek o 6 dużych oddziałów. Z danych 
naszych wynika, że stan na poziomie 1300 uczniów ma szan
sę sięjuż utrzymać przez najbliższe lata. Szacujemy, że zmia
ny, które proponujemy, spowodują oszczędności w roku rzę
du 600 tys. zł, które chcemy zainwestować w remonty i ogól
nie poprawę warunków w szkołach. W roku 2007 ostatnia 
grupa nauczycieli nabywa prawa emerytalne wynikające z

karty nauczyciela. Zwolnią się miejsca pracy i nauczyciele, 
których dotychczasowe miejsca pracy uległyby likwidacji, 
będą mogli pracować w innych placówkach. Jeżeli Rada Miej
ska nie zdecyduje o zmianach teraz, to spirala wydatków bę
dzie się rozkręcała i gdy za kilka lat osiągnie wartość trudną 
do udźwignięcia, trzeba będzie zdecydować się na zmiany o 
wiele bardziej drastyczne.
Czy zmiany dotyczą tylko organizacji procesu dydaktycz
nego, czy także kuchni, stołówek, świetlic?
Świetlice szkolne dla dzieci dowożonych i dzieci rodziców 
pracujących muszą funkcjonować i możemy tylko mówić o 
tym, jak poprawić ich funkcjonowanie, by zwiększyć bezpie
czeństwo dzieci. Chcemy, by wszystkie dzieci, które tego 
potrzebują, były objęte dożywianiem, by z obiadów korzy
stało więcej dzieci niż obecnie, by więcej dzieci korzystało 
np. z akcji "szklanka mleka". Trudno jest jednak nadążyć ze 
wszystkimi wymaganiami dotyczącymi zakładów zbiorowe
go żywienia w naszych szkolnych kuchniach. Poza tym, gdy 
jedna, a czasami jedyna, kucharka zachoruje to dzieci nie mają 
obiadu tylko "suchy prowiant". Znane nam są warianty, sto
sowane w innych miastach, tworzenia jednej centralnej kuchni 
spełniającej wszystkie wymagania tzw, HACCP i dowożenia 
w termosach obiadów do stołówek. Warto też taki wariant

rozważyć dla Głubczyc i okolicznych szkół. Moim zdaniem 
takie rozwiązanie pozwoliłoby lepiej wykorzystać angażowa
ne w dożywianie środki, poprawiłoby jakość i bezpieczeń
stwo żywienia, ale to wymaga jeszcze dokładnych konsulta
cji i analiz.
Jak znam powojenną historię gminy, byty czasy kiedy każ
da wieś miała szkołę, np. na pograniczu były szkoły w Cier- 
ntięcicach, Braciszowie, Krasnym Polu, Opawicy, Pielgrzy- 
mowie, Równem. Dziś jest tylko w Pietrowicach. Od pew
nego czasu, chyba lat 70-tych nie było kadencji w której by 
nie redukowano ilości placówek oświatowych, nawet no- 
wowybudowanych 1000- latek jak w Krasnym Polu czy Po
morzowicach. Czy te proponowane zmiany są ostateczne, a 
jeśli nie to na jak długo wystarczą?
Sam uczęszczałem do czteroklasowej szkoły podstawowej w 
Krzyżowicach. Tylko, że wtedy było nas prawie 40, a w szko
le pracowały dwie nauczycielki i jedna woźna. Zajęcia odby
wały się w klasach łączonych. I pewnie w lasach Bieszczadz
kich przez długie lata będą takie szkoły. Ale my mówimy o 
szkole z pełną obsadą, zatrudniającą kilkanaście osób i pyta
my czy utrzymywanie takiej szkoły trzy kilometry od miasta,
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gdy codziennie prawie pusty autobus szkolny 
obok niej przejeżdża, ma społeczne uzasadnie
nie?
Nie ma też rozwiązań ostatecznych. Przypomi
nam, że przy okazji wydarzeń w Gdańsku, roz
poczęła się poważna debata, w której kwestio
nowano istnienie gimnazjów. Jak nie zajdąja- 
kieś zmiany na szczeblu rządowym, to według 
naszych analiz, przy zgodzie samorządu na ist
nienie szkół na wsi o obsadzie średnio nawet 
12-14 uczniów na oddział, do roku 2012, czyli 
najdalej jak można planować, dalsze zmiany nie 
będą potrzebne. Gdyby jednak władze samo

TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW
SOŁECTWA GMINY GŁUBCZYCE

rządowe myślały tylko o ekonomii, lub zmusiły 
je do tego nadzwyczaj niekorzystne warunki 
finansowe, to mogą przeprowadzić o wiele bar
dziej drastyczne zmiany, bo warunki lokalowe 
już dziś pozwalająna takie pomysły. Dziś mamy 
dwie szkoły podstawowe w mieście i siedem w 
naszych wioskach. Tę samą liczbę dzieci, bez 
wprowadzania zmianowości, można "zmieścić" 
w dwóch szkołach miejskich i tylko trzech wiej
skich. Naszym celem nie jest oszczędzanie na 
wydatkach oświatowych. My proponujemy, 
by po zmianach zostało 5 pełnych 6 klasowych 
szkół podstawowych ijedna z oddziałami 1-3 i 
dwoma oddziałami przedszkolnymi.
Dziękuję za rozmowę.

J. Wac
zdjęcia ze spotkania dyrektorów placówek 

oświatowych z władzami samorządowymi

Nasz stały czytelnik podzielił się informacją 
gdzie mogą uzyskać zaświadczenie RP-7 byli 
pracownicy Zakładów Przemysłu Dziewiar
skiego „UNIA” w Głubczycach.
Oto adres:
Zakład Archiwalny,
Składnica Akt Spółka z o.o.
ul. Swobodna 41
50 - 089 Wrocław
tel.071/361-21-49;
tePfax. 071 / 782 - 86 - 33; 0 601 850 971
Regon 933039907, NIP 899-252-39-51

Lp. Sołectwo Termin / godzina
stan ludności na

4.01.2007
uprawnieni 

do glosowania

1. Bemacice 12.02.2007, g. 18.00 99 84
2. Bernacice Górne 17.04.2007, g. 18.00 125 97
3. Biernatów + Biernatówek 6.03.2007, g. 18.30 66+14 53+14

4.
Bogdanowice +
Kolonia Bogdanowice 13.02.2007, g. 18.00 565+22 476+17

5. Braciszów 22.02.2007, g. 18.00 106 91

6. Chomiąża 22.03.2007, g. 18.30 187 159

7. Chróstno 26.02.2007, g. 18.00 122 89

8. Ciermięcice 26.02.2007, g. 18.30 78 67

9. Debrzyca 1.03.2007, g. 18.30 305 238

10. Dobieszów 12.04.2007, 18.00 93 77

11. Gadzowice 27.02.2007, g. 18.00 237 186

12. Głubczyce Sady 12.02.2007, 18.30 513 427

13. Gołuszowice 29.03.2007, 18.00 356 291

14. Grobniki 5.03.2007, g. 18.00 681 575

15. Kietlice 6.03.2007, 18.00 116 105
16. Klisino + Klisinko - DPS 7.03.2007, g. 18.00 540+1 450+1

17. Krasne Pole 22.03.2007, g. 18.00 165 139

18. Królowe 18.04.2007, g. 18.30 246 197

19. Krzyźowice 13.03.2007, g. 18.30 274 213

20. Kwiatoniów 16.04.2007, 18.30 87 67

21. Lenarcice 27.03.2007, g. 18.30 69 59

22. Lisięcice 19.02.2007, g. 18.30 819 672

23. Lwiowiany + G. Las 16.04.2007, g. 18.00 112+10 94+7

24. Mokre 12.03.2007, g. 18.30 193 140

25. Mokre - Kolonia 12.03.2007, g. 18.00 138 113

26. Nowa Wieś Głubczycka 14.02.2007, g. 18.00 234 194

27. Nowe Gołuszowice 13.03.2007, g. 18.00 409 297

28. Nowe Sady 19.02.2007, g. 18.30 130 100

29. Nowy Rożnów 14.03.2007, g. 18.00 132 100

30. Opawica 28.03.2007, g. 18.00 122 98

31. Pielgrzymów 12.04.2007, g. 18.30 68 56

32. Pietrowice 26.03.2007, 18.00 179 151

33. Pomorzowice 21.03.2007, g. 18.00 415 318

34. Pomorzowiczki 20.03.2007, g. 18.00 70 62

35. Radynia - DPS 27.03.2007, g. 18.00 94 117

36. Równe 28.02.2007, g. 18.00 420 355

37. Sławoszów 23.04.2007, g. 18.00 26 25

38. Stara Wieś 8.03.2007, g. 18.00 29 28

39. Ściborzyce Małe 19.04.2007, g. 18.00 290 237

40. Tamko wa 23.04.2007, g. 18.30 80 77

41. Widok 1.03.2007, g. 18.00 214 166

42. Zawiszyce + Studziennica 18.04.2007, g. 18.00 372+18 287+15

43. Zopowy 15.03.2007, g. 18.30 273 221

44. Zopowy Osiedle 15.03.2007, g. 18.00 162 135

45. Zubrzyce 19.03.2007, g. 18.00 400 313
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Cieszę się widząc, że w tej okazałej Sali Konferencyjnej hotelu 
Domino nie ma wolnych miejsc. Oznacza to, że wszyscy Państwo 
przyjęli zaproszenie na uroczystą zbiórkę z okazji Dnia Myśli Bra
terskiej - powiedział hm. Ryszard Kańtoch, komendant KH ZHP, 
witając gości. Spotkanie służyło wzajemnemu poznaniu się, umoc
nieniu przyjaźni i złożeniu podziękowań. Nie sposób ze względu 
na ograniczone możliwości wyliczyć imiennie prezentowanych 
gości - Dowództwo 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 55. Bata
lionu Remontowego w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Granicz
nej w Raciborzu, Przejścia Granicznego w Pieńowicach, Komendy 
Policji, Straży Pożarnej, Zakładu Karnego. Przedstawicieli Opol
skiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, władz 
samorządowych powiatu oraz gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, 
Branice, księży kapelanów, dziekana i proboszcza, prezesów, wła
ścicieli firm, zakładów pracy, spółdzielni, banków, instytucji pań
stwowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich, dyrektorów 
szkół, kadry instruktorskiej hufca.

Szczególnym gościem potkania był poprzedni burmistrz Kazi
mierz Jurkowski, który tego dnia zakończył pełnienie funkcji prze
wodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa. Funkcję tę przejął bur
mistrz Adam Krupa. Na wniosek KH naczelnik ZHP hm. Teresa 
Hemik - za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz 
pomoc głubczyckiemu hufcowi - przyznała kończącemu kadencję 
przewodniczącemu K. Jurkowskiemu Złotą Honorową Odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa i Laskę Skautową, a Komenda Chorągwi 
Opolskiej Złotą Odznakę Zasłużonemu dla Opolskiej Chorągwi 
ZHP. Takąż odznakę otrzymały dh Barbara Stępień i dh Justyna 
Popczyk.

Dowódca 10. OBLog płk Zbigniew Gawlik - za długoletnią współ
pracę wręczył symboliczną szablę - burmistrzom J. Mateli i E. Wa
dze.

Wyrazy podziękowania z "harcerskim uściskiem dłoni" w imieniu 
harcerzy i zuchów otrzymali płk Zbigniew Gawlik, płk Mirosław Bry
ła, mjr Wojciech Skowronek, Aleksandra Maciaszek, Zbigniew Ziół
ko, Stanisław Krzaczkowski, Jerzy Wachowiak, Zbigniew Leżański.

Statuetkę Dar Serca - wyraz najwyższego uznania i podziękowania 
Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała sponsorom i przyjaciołom har
cerzy - abp A. Nossolowi, Drukami św. Krzyża za pomoc w wydaniu 
monografii, A. Dudzie, A. Bubiakowi, A. Bąkowi, B. Smyczkowi, K. 
Galarze, J. Ganczarskiemu, B. Krowickiemu, J. Bednarczykowi, J. Bacz- 
kurowi, S. Dragule, W. Janowiczowi, A. Roguli, R. Zagórskiemu.

Komendant Hufca przyznał Statuetkę Sowy - symbol harcerskiej 
wachty - przewodnikom K. Kędzierskiej, J. Dudek, D. Walczak, M. 
Bachus, G. Smaha, K. Mojzyk, B. Twardochleb, E. Bartusik.

Za udzieloną pomoc i współpracę, za zaangażowanie w organi
zację wspólnych przedsięwzięć programowych podziękowania 
otrzymali: T. Zakrzyk, L. Leżańska, G. Simbiga, A. Bobkier, B. Ziół
kowska, A. Rydzak, T. Eckert, J. Hołubiec, B. Buniak oraz księża: 
dziekan A. Szubka, kapelani N. Mikler i H. Kaczmarek, proboszcz 
M. Ślęczek.

Okolicznościowe wydawnictwo "60 lat Harcerstwa na Ziemi 
Głubczyckiej" z dedykacją otrzymała "za trud pracy redakcyjnej, 
cierpliwość i życzliwość dla inicjatywy wydawniczej" A. Wac, a 
niżej podpisany "za trud poznania, zrozumienia i opisania nasze
go harcerskiego świata". Były jeszcze podziękowania "na żywo", 
dużo wzajemności i pyszna harcerska grochówka.

Jan Wac, foto - strona 20

SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 
W GŁUBCZYCACH

Marszałek Województwa Józef Sebesta wziął udział w 
kolejnym z cyklu spotkań organizowanych wspólnie z 
Wojewodą Opolskim w samorządach Opolszczyzny. Tym 
razem włodarze województwa wysłuchali problemów 
przedstawionych przez wójtów i starostę głubczyckie- 
go. Podczas jego przebiegu starosta, burmistrzowie i wójt 
przedstawili podstawowe problemy, których rozwiąza
nie przewidywane jest w latach 2007-2013. Oddłużenie 
Szpitala Powiatowego, gdzie dług w ostatnim roku po
większył się z 9 do 11 min zł - to temat poruszany kilka-

krotnie przez starostę głubczyckiego. Największąbolącz- 
ką zaś naszego powiatu jest fatalny stan dróg - mówili 
obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie Baboro
wa, Kietrza i Branic. Dziękowali przede wszystkim za 
możliwość spotkania i nakreślenia perspektywy i zasad 
uczestnictwa w dofinansowaniu z funduszy unijnych 
zadań, jakie przed nimi stoją. Szczegóły naboru wnio
sków do Regionalnego Programu Operacyjnego przed
stawili kolejno: Wicedyrektor Departamentu Koordyna
cji Programów Operacyjnych Piotr Szymański oraz Dy
rektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Antoni 
Jastrzembski. Marszałek Józef Sebesta zapowiedział szyb
kie przeanalizowanie, przedstawionych na wszystkich 
spotkaniach, tematów oraz - po wizycie w Namysłowie i 
Opolu (takie spotkania odbędą się kolejno 12 i 13 marca) 
- zorganizowanie podsumowania, z udziałem wszystkich 
samorządowców województwa opolskiego w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego.

Na zakończenie spotkania omówiono także możliwo
ści wykorzystania po roku 2007 wszystkich dostępnych 
przejść granicznych z Republiką Czeską, zmniejszenie 
bezrobocia poprzez m.in. uruchomienie zakładów prze
twórstwa rolno - spożywczego na tym terenie. Przedys
kutowano koncepcję finansowania budowy zbiornika we 
Włodzieninie. "Nie ma co do tego żądnych wątpliwości, 
że na sprawę budowy zbiornika we Włodzieninie Zarząd 
Województwa Opolskiego patrzy kompleksowo i najważ
niejszym problemem, który musi zostać rozwiązany do 
czasu napełnienia zbiornika, jest konieczność skanalizo
wania wsi w gminie Głubczyce: Zopowy i Zubrzyce, a w 
gminie Branice - Lewice i Michałkowice" - powiedział na 
zakończenie marszałek Józef Sebesta.

Natalia Ochędzan

0
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CO SŁYCHAĆ W RATUSZU
Na budowie ratusza spotkali się ni zapoznali się ze stanem zaawansowa- ści podwyższone o attyki przysłonią 

12.02.07 wykonawcy inwestycji - prezes nia robót, który pozwala już robić przy- widok z ziemi na obecnie widoczne kon- 
BudomexuK. Jurkowski, dyrektor firmy miarki zagospodarowania obiektu. Co strukcje drewniane. Goście z zaintereso- 
"Chmielewski" T. Strojny, kierownicy prawda parter w najstarszej części

(sukiennice) wymaga jeszcze 
skuwania wielowarstwowych 
tynków (z różnych epok) by do
trzeć do najstarszych warstw z 
cegły i kamienia, odsłonięcia ka
miennych portali wokół drzwi, 
odtworzenia posadzki brukowej 
z rynsztokiem, przez środek.
Stąd będzie wyjście na wieżę, 
do boksów sukiennic, do win
dy. Ponieważ ta część będzie

budowy, inspektor nadzoru D. Kozłow- oddzielona szklaną ścianą od pozosta- waniem zwiedzili wnętrza kamienic, i
ski, starostowie J. Kozina, P. Soczyński, łej wielkiej sali urządzane są___________________________________f___

tam sanitariaty, tu bę
dzie też kotłownia gazo
wa. Na pierwszym i dru
gim piętrze przewidzia
nymi na bibliotekę i mu
zeum stawia się ścianki 
działowe, wydzielając

burmistrz A. Krupa, przewodniczący RM 
K. Naumczyk, E. Wołoszyn, prezes Sto
warzyszenia na Rzecz Odbudowy Ratu
sza M. Masiuk, prezes GTBS W. Chmie
lewski, dyrektor LO T. Eckert, gościom 
towarzyszyła TV Głubczyce i GG. Zebra-

pomieszczenia pomoc
nicze. Największy ruch 
budowlany trwa nad 
drugim piętrem. Cieśle 
stawiają drewnianą

konstrukcję dachową. W 
części będzie przeszklona, 
dając od góry naturalne światło, rów
nież murarze kładą ostatnie warstwy ce
gieł na murach drugiego piętra, nadając 
im historycznego kształtu. W przyszło-

główny ciąg komunikacyjny w pionie do 
ratusza i kamienic.

J. Wac

Stowarzyszenie
Na Rzecz Odbudowy Ratusza
Szanowny Panie

Bardzo ucieszyłam się z życzeń i 
chciałabym je z całego serca odwza
jemnić. Jak już wiecie pochodzę z 
Głubczyc, kiedy 16.03.1945 roku 
opuszczaliśmy miasto, to moje ostat
nie spojrzenie było na płonący ratusz. 
Byłam bardzo dumna z naszego ład
nego ratusza, dlatego chcę pomóc w 
jego odbudowie. Pan Schulz z Gogo
lina przysłał mi dwie pocztówki, któ
re natychmiast przekazałam dalej (...). 

Pozdrawiam Christi Wetzler 
z Kozielskiej 14 

PS. We wrześniu podałam przez pana 
Schulza 150 euro (100 euro ode innie, 
a 50 od pana dr med. Elisabeth Kam- 
pik z Lippstadt też z Głubczyc)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu 20 marca 2007 r. odbędą się następują
ce przetargi dotyczące zbycia nieruchomości Gminy Głubczyce:
II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży:
1. lokalu o innym przeznaczeniu - garażu o pow. użytkowej 21,48 m2, poł. w Ściborzy
cach Małych nr 72/a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 278/1. 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3.342,60 zł. Wadium wynosi 350,00 zł.
2. nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 186 o powierzchni 0,1000 
ha, położonej w Pomorzowicach. Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszka
niowo - usługową wsi. Cena wywoławcza biutto do przetargu wynosi 1.638,70 zł. 
Wadium wynosi 160,00 zł.
3. nieruchomości zabudowanej budynkiem o innym przeznaczeniu niż mieszka
niowy o powierzchni użytkowej 218,80 m2, położonej w Chróstnie (obręb Braci- 
szów), obejmującej działkę nr 661/15 o powierzchni 0,1513 ha. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 9.600,00 zł. Wadium wynosi 960,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. 
Wadium winno wpłynąć na konto lub być wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w 
dniu 15.03.2007 r. za wyjątkiem przetargu podanego w pkt 2, które winno wpłynąć 
na konto lub być wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 16.03.2007 r. Szcze
gółowe informacje należy uzyskać w UM w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 
(p. 20) - telefon (077) 485 30 21 w. 223 lub w intemecie na stronie www.glubczyce.pl
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SP. PANU ROMANOWI ŚLIWIŃSKIEMU
Latem 1999 roku zjawił się w Redakcji Głosu Głubczyc czło

wiek z pomysłem wydającym się w pierwszej chwili trudnym 
do zrealizowania. Powołania Stowarzyszenia ’’Ludzie Ludziom 
Bezdomnej Braci Leśnej” (nazwę miał już gotową), dla które
go siedzibę widział w mocno już zdewastowanych obiektach 
w Lenarcicach, należących do Agencji Własności Rolnej Skar
bu Państwa, administrowanej przez Spółdzielnię Eksploata
cyjno - Mieszkaniową "Kombinat” w Głubczycach. Stowa
rzyszenie to miało dać tam schronienie - dach nad głową, 
ciepło, jedzenie bezdomnym, w zamian za pracę w lasach Nad
leśnictwa Prudnik. Idea piękna, ujmująca, ale póki co, dawny 
biurowiec upatrzony na ten cel był już bez okien, drzwi, pod
łóg, bez instalacji wod.-kan., co. Odcięto linię elektryczną, a 
drewniane słupy "poszły" na opał. Trzeba było mieć dużo 
wiary w ludzi, samozaparcia i poświęcenia, by tę ideę zrealizo
wać, a jednak wcielona w życie trwa. Człowiekiem, który to 
zrobił był Roman Śliwiński (podobno Andrzej). Mimo licz
nych z nim kontaktów jego biografia osobista pozostała dla 
mnie tajemnicą. Skąd przybył nie wiem, dokąd odszedł - wie
my. Zmarł nagle 27.12.2006, "osierocił" 13 przyjaciół - bez
domnych kiedyś, dla których stworzył ten dom. Pozostawił 
jednak problem, kto pokieruje sprawami tego domu, którego 
funkcjonowanie było celem Stowarzyszenia, realizował go pan 
Roman. Kiedy przybył w 1999 roku do Lenarcie z pierwszymi 
pięcioma bezdomnymi, było ich za mało, by założyć stowarzy
szenie. Swoim żarem i zapałem pozyskał kilka osób z Głubczyc 
- Józef Bieniarz, Józef Kaniowski, Wiesław Bednarski, Marek 
Jargon, Jan Wac, Zofia Wodarz, Ryszard Junka, a z Opawicy 
Andrzej Zawada, Elżbieta Bemaś, ks. Stanisław Struś, Krzysz
tof Malec. Dzięki tym osobom oraz sześciu przybyłym bez
domnym dopełniono formalności, powołano stowarzyszenie 
i zarejestrowano w Sądzie.

Stowarzyszenie funkcjonowało prawie dwie kadencje, pra
wie 8 lat. Przewinęła się w tym czasie spora grupa bezdom
nych, bo nie wszystkim odpowiadał statut, wymagający pra
cy i trzeźwości. Ręczę, że ci, co przetrwali do dziś zasługują na 
pomoc i wsparcie. Z pierwszego składu stowarzyszenia - za
łożycieli, część wyjechała lub zmarła. Ale udało się zwołać 
22.01.2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wybra
ło nowy zarząd w składzie: Józef Bieniarz, Marek Jargon z 
poprzedniego zarządu, dwóch mieszkańców domu: Stanisław 
Brdak, Kazimierz Wolniewicz oraz Henryk Wójcik z Opawie 
na prezesa Zarządu. Pan Wójcik od pewnego czasu współ
pracował z panem Romanem. Nikt z mieszkańców nie deklaro
wał woli objęcia tej funkcji. Walne podjęło m.in. uchwałę o 
zwołaniu za 3 miesiące kolejnego Zebrania, które przeanalizu
je funkcjonowanie nowego układu i podejmie decyzję na na
stępną kadencję. Z ustnych deklaracji jakie składali miesz
kańcy wynika, oprócz poparcia w głosowaniu, że istnienje 
duża wola uratowania i dalszego trwania Stowarzyszenia, wola 
współpracy i podporządkowania się nowemu prezesowi. Nie 
do uniknienia są jednak pewne problemy natury finansowej. 
Mieszkańcy tego domu utrzymują siebie, dom (opłaty, ener
gia, telefon, utrzymanie samochodu, ciągnika, narzędzia pra
cy) za pieniądze zarobione w lesie, ale wysokość zarobków 
zależy nie tylko od wydajności pracy akordowej, ale warun
ków atmosferycznych i pory roku. Dlatego nie na wszystko 
wystarcza. Mimo to, na szczęście, Stowarzyszenie nie jest

zadłużone. Korzystają też z pomocy ludzi dobrej woli. Na za
kończenie zebrania zapytałem, jakiego rodzaju pomoc byłaby 
im najbardziej przydatna:
- opony do ciągnika, którym jeżdżą do pracy w lesie, wożą 
narzędzia, sadzonki,
- narzędzia pracy - sztychówki, widły, tasaki, siekiery, kosy 
ręczne, o spalinowej kosie, albo pilarce nie marzą,
- buty "gumofilce", rękawice robocze, ubrania robocze, w 
warunkach w jakich pracują zużywają się szybko, mokną, trze
ba mieć więcej na zmianę
- lekarstwa (bezreceptowe) typu antygrypowego, przeciwbó
lowego, przeciwprzeziębieniowego, również materiały opatrun
kowe
- środki piorące, myjące, sanitarne, jest duże zapotrzebowanie,
- farby, kreda malarska, przydałoby się malowanie po tylu 
latach.

Redakcja GG od początku towarzyszyła tej pięknej idei Pana 
Romana, licząc, że nie zostanie zmarnowana. Apele redakcji o 
pomoc nie pozostawały bez echa wśród czytelników. Liczy
my, że i tym razem tak będzie, o czym poinformujemy. Uważa
my, że ludzie, którzy wyszli z różnych kryzysów życiowych, 
osobistych i chcą żyć godnie, na własny koszt zasługują na 
wsparcie, a pamięć o Panie Romanie niech ich umacnia.

PS. Pan Roman pochowany został w rodzinnych stronach 
przez rodzinę, w Barwinku (gorzowskie). Wszelką pomoc pro
simy kierować na adres: Stowarzyszenie "Ludzie Ludziom Bez
domnej Braci Leśnej", Lenarcice 29/1/2. Dojazd drogą do Opa
wicy przez Dobieszów, przed Opawicą w prawo, zabudowania 
w polu. Telefon: 077/485-76-96

J. Wac

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA 
ds. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH informuje:
Osoby potrzebujące pomocy w związku z problemem alkoho
lowym, narkotykowym lub przemocą w rodzinie mogąjąuzy-j 
skać: w Punkcie Konsultacyjnym - budynek Urzędu Miej
skiego, ul. Niepodległości 14, pok.24 (II p.), tel. 485-08-60
- dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Pro-; 
blemów Alkoholowych: we wtorki i piątki w godz. 9.00 -11.00;: 
w środy w godz. 14.00 -16.00
- dyżury terapeuty: przyjmuje w piątki w godz. 12.30 -18.30 j
przez telefon zaufania - bezpłatna infolinia: (codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 14.00; w każdy czwartek 
wgodz. 17.00-19.00) 0 800 - 475 - 070 ;
- u psychologa ds. przemocy (w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Pocztowej 6a, tel. 485-29-22) przyjmuje w piątki w godz.' 
14.00 -16.00 (termin spotkania należy uzgodnić telefonicznie). 
Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w po-j 
mieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta j 
(budynek Urzędu Miejskiego, ul. Niepodległości 14): !
grupa AA - w każdą środę o godz. 18.00 j
grupa Al - Anon - w każdy wtorek o godz. 18.00 ' ,
Głubczycki Klub Abstynenta - codziennie od godz. 17.00 
Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/ 
czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00 (tel. 485-61-77) '
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Tworząc plan działania Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 na rok 
szkolny 2006/2007, postanowiono do 
debaty o prawach i obowiązkach ucznia 
- dziecka wprowadzić temat agresji w 
szkole. Chociaż akty agresji i przemocy 
są zjawiskiem marginalnym postanowio
no przeciwdziałać tego typu zachowa
niom. Jak się okazało (w związku z póź
niejszymi tragicznymi wydarzeniami w 
Gdańsku i innych szkołach) był to słusz
ny wybór.

Po ogłoszeniu przez NTO akcji „Szko
ły bez przemocy” Gimnazjum przystąpi
ło do niej, a SU zaczął przygotowywać 
materiały poruszające problematykę 
przemocy i agresji wśród młodzieży 
szkolnej, a zwłaszcza gimnazjalistów. 
Powstał pomysł przeprowadzenia spo
tkania na terenie Ośrodka Wypoczyn
kowego w Pietrowicach.
Zaproszono na nią uczniów należących 
do Samorządów Uczniowskich ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z Głub
czyc. Warunkiem udziału w debacie było 
przygotowanie prezentacji multimedial
nej, która w oparciu o ankiety lub wy
wiady miała obejmować trzy tematy:
# sposoby zwiększenia rzeczywistej sa
morządności uczniowskiej w szkole,
# propozycje dotyczące spędzania cza
su wolnego na terenie szkoły, miasta i 
gminy (zajęć sportowych, urządzeń dla 
młodzieży, zajęć artystycznych i projek
ty o szerszym zasięgu)
# przedstawienie propozycji dotyczą
cych sposobów przeciwdziałania agre
sji na terenie szkoły.

23 listopada grupa uczniów z Gimna
zjum nr 1 i 2 pod opiekąpani Katarzyny 
Kaliwody (opiekunki SU z Gimnazjum nr 
2) oraz Jacka Szczepanika spędziła po
południe na zajęciach integracyjnych w 
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 
Pietrowicach. W związku z tragicznymi 
wydarzeniami w kopalni na Śląsku od
wołano planowaną dyskotekę.

Po noclegu w schronisku 24 listopa
da rano uczniowie przeszli do Ośrodka 
Rekreacyjno - Wypoczynkowego. Do 
przytulnej sali, przy rozpalonym komin
ku, dołączyła druga grupa uczniów SU z 
Lisięcic, SP nr 1 i 2 oraz Gołuszowic, z 
opiekunami. W sumie było 76 uczestni
ków. SU Gimnazjum nr 1 w przystępnej 
formie (prezentacja multimedialna) zapo
znał uczestników z pojęciem agresji i

przemocy od strony teoretycznej. 
Uczestnicy spotkania poznali rodzaje, 
przyczyny i skutki zachowań agresyw
nych. Następnie poszczególne reprezen
tacje SU przedstawiały rezultaty swoich 
ankiet i wywiadów na wcześniej podane 
tematy. Uczniowie omówili również głów
ne założenia Programu Ministra Eduka
cji - Romana Giertycha, zaowocowało to 
burzliwą dyskusją pomiędzy uczestnika
mi debaty.
Druga część spotkania dotyczyła przed
stawienia praw dziecka i praw ucznia na 
podstawie Konwencji o Prawach Dziec
ka, praw i obowiązków ucznia oraz kar i 
nagród w świetle Statutów Szkół. Pomię
dzy poszczególnymi częściami teore
tycznymi występował teatrzyk szkolny 
Gimnazjum Nr 1, w którym Anita Całka i 
jej koledzy pod opieką Anny Nowosiel
skiej (nauczycielki j. polskiego w Gim
nazjum Nr 1) przedstawiali krótkie scen
ki związane z agresją i przemocą, co bar
dzo pomagało wczuć się w tematy dys
kusji.

Nad przebiegiem debaty czuwała peda
gog szkolny Iwona Łupicka, która gdy 
było to konieczne, dzieliła się fachową wie
dzą z zakresu psychologii i pedagogiki.

Po zakończeniu debaty, opadnięciu 
emocji przyszła kolej na wnioski wyni
kające z przedstawionych ankiet i wy
wiadów, które są następujące:
* bardzo mało uczniów rozumie, na czym 
polega samorządność uczniowska
* dyskoteki są dla uczniów najważniej
szą formą spędzania czasu wolnego po 
uprawianiu sportu w formie koszyków
ki, siatkówki czy piłki nożnej
* zajęcia pozalekcyjne są pożądane, ale 
w formie kółek tanecznych, plastycznych, 
teatralnych czy zajęć praktycznych
* mile widziane byłoby pomieszczenie - 
klub na terenie miasta dla młodzieży 
szkolnej
* w kwestii agresji uczniowie uważają, że 
monitoring, zwiększenie dyscypliny 
szkolnej oraz przeprowadzanie większej 
ilości lekcji wychowawczych z udziałem 
specjalistów, np. pedagogów mogą wpły
nąć na zmniejszenie agresji w szkole.

Debata w Pietrowicach, dzięki opiece 
kilku nauczycieli pasjonatów oraz dzięki 
pomocy dyrekcji Gimnazjum nr 1B. Maj
ce i M. Bemackiej, przyczyniła się do 
lepszego poznania spraw nurtujących 
młodzież. Uczniowie nie tylko mają pra

wo zakuwać, ale mają prawo do wypo
czynku, w tym do zabawy, a o tym ludzie 
dorośli zapominają. Niektóre wnioski zo
staną przedstawione Burmistrzowi Głub
czyc, inne posłużą do planowania dal
szej pracy SU, aby mogły sprostać ocze
kiwaniom uczniów i ich zainteresowa
niom.

Materiały teoretyczne, jakie zostały 
przedstawione w czasie debaty, są do
stępne na stronie internetowej Gimna
zjum Nr 1 w dziale "Wszystko o przemo
cy” lub Samorządzie Uczniowskim w 
dziale "Spotkanie w Pietrowicach"

PS. Samorządy Szkolne Gimnazjów Nr 
1 i 2 myślą o podobnej debacie z udzia
łem szkół z naszego województwa.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi 
Szkoły i Schroniska w Pietrowicach Panu
I. Węgrzynowi i dyrektorowi ZOKIS-u 
Panu S. Krzaczkowskiemu za bezpłatny 
transport.

Koordynatorzy spotkania: 
Ewa Dąbrowa, Katarzyna

Kruszewska, Jacek Szczepanik

WIEŚCI Z 
GIMNAZJUM NR 1

II. 01 w MOK klasa III "a" wraz ze szkol
nym zespołem wokalnym zaprezentowa
ła na VI Gminnym Przeglądzie Insceni
zacji Bożonarodzeniowych przedstawie
nie "Wigilia w autobusie". Uczniów 
przygotowały C. Chromniak, A. Nemi- 
narz, E. Maleńczyk. Zespół został wy
różniony za najlepsze wrażenie arty
styczne.
13.01 odbył się gminny etap VII Woj. 
Konkursu Biologicznego. Uczniowie 
naszej szkoły zajęli: I m. E. Chruszczew- 
ska 3b, III m. M. Patycki 3b, M. Olszew
ski 3b.
14.01 młodzież z naszego gimnazjum po 
raz kolejny brała udział w Wielkiej Orkie
strze Świątecznej Pomocy. W czasie 
kwesty zebraliśmy 2.491,58 zł oraz złotą 
obrączkę (największa kwota w powiecie 
głubczyckim).
17.01 szkolny Konkurs Historyczny 
"Starożytność" dla klas I zorganizowa
ny przez E. Lorek-Junka i Ł. Dzieża. 
Wyniki: I m. M. Świerczyńska If, II m. A. 
Kłak Ie, III m. A. Smoleń Ie.

M. Stadnik, Ł. Dzieża
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W 62 ROCZNICĘ ODZYSKANIA GŁUBCZYC
Zamiast rozwodzić się nad tym co zostało zepsute, zacznijmy mówić o tym, co można zmienić na lepsze

Po przyj eździe do Głubczyc w lipcu 1945 roku, zamieszka
łem w budynku przy placu Wolności 15, naprzeciw ratusza. 
Głubczyce do marca 1945 posiadały bardzo pięknie zabudo
wane śródmieście, którego centralnym miejscem był ratusz. 
Byłem świadkiem, jak ulegał systematycznemu niszczeniu. 
Jego losy są niezwykle ciekawe, szczególnie te najnowsze i o 
nich zdań kilka.

Przed dniem wyzwolenia wojska rosyjskie zrzuciły na bu
dynki znajdujące się przy ul. Kozielskiej, Krętej, Placu Wol
ności kilka zapalających bomb. W ratusz trafiły dwie zapala- 
jąco - burzące, których zadaniem było nie tylko burzenie mu
rów, ale wywołanie pożaru. Miasto zostało opanowane 24 
marca 1945 roku przez 60 Armię Ogólnowoj skową i XXVIII 
Korpus Armijny od strony Koźla i Raciborza.

W sierpniu 1945 roku, kiedy wygasły pożary można było 
określić zniszczenia w jego zabudowie. Część budynków zo
stała wypalona, jak również ratusz, którego blacha dachowa 
opadła na strop budynku, łącznie z kopułą wieży, wewnątrz 
ogień zniszczył drewnianą zabudowę na I i II piętrze. Na par
terze tylko częściowo, centralne ogrzewanie nie uległo znisz
czeniu, łącznie z piecem. W dolnej części ratusza pozostało 8 
drzwi, kolom brązowego, 5 kas ogniotrwałych, pootwiera
nych. Byłem na wieży ratusza, kopuła ponieważ była drew
niana została spalona. Widziałem wokół budynki zburzone i 
wypalone. Wszędzie dużo papierów, całe śródmieście zaśmie
cone niedopalonymi meblami, ceramiką, szkłem. Tego roku 
zima była już w końcu listopada, murami ratusza nikt się nie 
interesował, żadnego zabezpieczenia, nawet ostrzeżenia. Lu
dzie mówili - dobrze się stało, że symbol niemczyzny został 
zniszczony.

Z biegiem dni, tygodni, lat zabierano blachę dachową, ce
głę, na własne potrzeby. Ludzie zabierają wszystko co miało 
jakąkolwiek wartość. Znikają dźwigary żelazne, niedopalone 
ramy okienne z przeznaczeniem na opał. Rozebrano kamie
niczki mieszczańskie, oczyszczoną cegłę wywieziono jako "dar 
odbudowy Warszawy". W okresie przygotowania miasta do 
"Banku Miast" odgruzowanie ratusza doprowadziło, że po
zostawiono mury tylko parteru i tylko z trzech stron. Tę pozo
stałość ogrodzono prowizorycznym parkanem.

Od roku 1945 do 2002 miastem rządzili: Jan Kramarz, Józef 
Piłka, Zygmunt Niemczyk, Marian Jaworski, Józef Smyczyń- 
ski, Jan Jankowski, Ludwik Kędzierski, Bolesław Chmura, Bo
lesław Zazulewicz, Jan Uhryn, Tadeusz Wasil, Henryk Kozak, 
Stanisław Gacek, Stefan Stobryła, Zygmunt Kowalski, Ro
man Werner, Kazimierz Bemacki, Józef Pich, Dariusz Kaśków.

5 czerwca 1973 roku w Trybunie Opolskiej ukazała się no
tatka, pt. Głubczycki ratusz będzie odbudowany. "W rozle
głych planach rozbudowy Głubczyc do roku 1985, które za
akceptowały władze lokalne rozwiązany został ostatecznie 
problem miejskiego ratusza. Będzie on odbudowany. Właści
wie do odbudowy została już tylko wieża, natomiast całość 
gmachu, wraz z czterema przyległymi kamieniczkami będzie 
zrekonstruowana. W ratuszu, zgodnie z przeznaczeniem ta
kich obiektów znajdą siedzibę władze miejskie. W gmachu 
przewidziana jest również m.in. duża sala restauracyjna z dan
cingiem, a w przyległych kamieniczkach klub Międzynarodo
wej Prasy i Książki" - redaktor Makar. Później zapadła decyzja 
sprzedania ratusza prywatnemu obywatelowi, który nic nie 
zrobił w sprawie odbudowy. Takie są fakty dotyczące nasze
go ratusza, które miały miejsce do 2002 roku.

M. Łozński

WIELKOPOSTNA DEKORACJA W MOKREM

"Ojcze, jeśli to możliwe oddal ode 
mnie ten kielich...", takim mottem opa
trzona jest dekoracja wielkopostna w 
kościele pw. św. M. Kolbego w Mo- 
krem. W centralnym miejscu stoi dwu
metrowej wielkości krzyż wykonany ze 
starego drewna, na którym wisi korona 
upleciona z cierniowego krzewu. Z ko
rony spływają karminowe krople krwi, 
kóre płynąc po drewnie krzyża zbierają 
się w kielichu stojącym pod krzyżem.
Po stronie prawego ramienia widzimy 
oblicze cieipiącego Jezusa odbite na 
płótnie, czarny kolor wizerunku dopeł
nia dzieła. Całość dekoracji jest na tle 
fioletu, koloru smutku. Znalazły się tu 
jeszcze kości do gry, kórymi żołnierze 
grali i szaty Chrystusa, trzy gwoździe,
bicz rzemienny z ołowianymi końcówkami, dwie włócznie i gąbka nasączona octem. 
Całość podświetlona jest czerwonym światłem. Osoby wykonujące tę niecodzien
ną dekorację, czuły się nieswojo, ciężkojest przygotowywać krzyż i inne elementy, 
kóre służyły do zadawania cierpienia Jezusowi Chrystusowi.

K. Zamojska

WYNIKI 
GŁOSOWANIA 

DO IZBY ROLNICZEJ

Wyniki głosowania i wyborów do Rady 
Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w 
powiecie głubczyckim w okręgu wybor
czym nr 9.
Głosowanie odbyło się 4.02.2007. Licz
ba członków Izby Rolniczej uprawnio
nych do głosowania - 4376. Karty do 
głosowania wydano 347 osobom (7,93% 
uprawnionych). Oddano 523 głosy. Kan
dydaci otrzymali głosów ważnych: 
Waldemar Adamski - 38
Marek Gorczyca -154
Sławomir Musioł - 55
Mieczysław Myśliwy -174 
Andrzej Walczak -101 
W okęgu wybierano dwóch członków 
Rady Powiatowej Izby Rolniczej, 
którymi zostali Mieczysław Myśliwy i 
Marek Gorczyca.

A« podstawie protokołu J. Wac
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CZAS ADWENTU W SP NR 2

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka 
bardzo pracowicie przeżywali czas oczekiwania na przyjście 
Pana Jezusa - adwent. Już od połowy listopada przygotowy
wali szopki bożonarodzeniowe. Szkoła nasza otrzymała bo
wiem zaproszenie od Lenki Bittnerowej ze Sławkowa k/Opa- 
wy na wystawę "Detskie Betlemy oblasti severni Morawy a 
Szelska s mezinarodni ucasti z Polska". Wystawa ta odbyła 
się w dniach od 17.12.2006 do 7.01.2007 r. Udział w tym przed
sięwzięciu wzięło ok. 50 uczniów, którzy sami, z kolegą, kole
żanką, z pomocą rodziców przygotowali piękne szopki. Zo
stały one następnie przewiezione do Szkoły Podstawowej w 
Pietrowicach - za co dziękujemy panu Starczewskiemu z rady 
powiatu.

14 grudnia 2006 roku udaliśmy się natomiast wraz z ucznia
mi klasy 4a,4d ,5a,5b i 5c na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej 
- do Wambierzyc i Barda Śląskiego. W miejscowościach tych 
są bowiem ruchome szopki. W Bardzie uczniowie mogli po
dziwiać betlejemska stajenkę, w którą wpleciona jest nasza 
ojczysta historia i kultura. W Wambierzycach natomiast szopkę 
wykonaną z drzewa lipowego. Uczniowie mieli żywy kontakt 
ze sztuką ludową oraz z ogromnym przywiązaniem ludzi do 
betlejemskich wydarzeń.

W czasie adwentu uczniowie zapoznali się ze zwyczajami i 
obrzędami adwentu w dawniejszych czasach naszej ojczy
zny. Przypomnieli sobie symbole adwentu uczestnicząc w 
codziennych mszach świętych - roratach, omawiając na lek
cjach religii czas przygotowania na przyjście pana Jezusa, 
proroków zapowiadających jego przyjście, poprzednika pana 
Jezusa-Jana Chrzciciela. Uczniowie w tygodniu poprzedzają
cym Boże Narodzenie przypomnieli sobie zwyczaje i tradycje 
bożonarodzeniowe oraz potrawy wigilijne w swoich rodzi
nach.

3 stycznia 2007 roku uzyskawszy zgodę opolskiego kura
tora oświaty pana Leszka Adama zająca pojechaliśmy z ucznia
mi, którzy przygotowali szopki na wycieczkę do czeskiego 
miasteczka - Sławkowa. Porównaliśmy świąteczne potrawy, 
kolędy, zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. W Sławko
wie przyjęci zostaliśmy przez gospodarzy i wspólnie zwiedzi
liśmy wystawę szopek bożonarodzeniowych. Uczniowie za
chwycali się szopkami wykonanymi przez uczniów szkół cze
skich i polskich. W kiosku mogli zaopatrzyć się w pamiątki, 
książeczki z ubiegłorocznej wystawy oraz słodkości. Zrobili 
pamiątkowe fotografie.

Wraz z szopkami naszej szkoły na wystawie znalazła się 
także szopka przygotowana przez dzieci z Przedszkola nr 3 z 
wychowawczyniami: panią Małgorzatą Madejczyk, Bogumi
łą Krówką, Teresą Łukajewicz oraz Anetą Sykułą, a także 
uczennic Gimnazjum nr 1 z panią Małgorzatą Orłowską.

Nasza szkoła nawiązała współpracę i w przyszłym roku tak
że będziemy chcieli pokazać tam prace naszych uczniów.

Katarzyna Drzewicka - Sołtys, 
Danuta Pyrczak, Barbara Janicka

Od Redakcji: Adwent czy Wielki Post nastał?
Czy ktoś pogniewał się z kalendarzem? Tekst - z innej 
szkoły - sięgający Narodowego Święta Niepodległości 
schowaliśmy do archiwum...

BAL KARNAWAŁOWY W OCZACH 
DZIECI Z SP BOGDANOWICE

W niedzielę, 28 stycznia 2007r. na świetlicy Domu Ludowego 
odbył się Bal Karnawałowy zorganizowany przez SP w Bog- 
danowicach i Radę Rodziców, która jak co roku postarała 
się, aby ten dzień był niezapomniany.
Bal Karnawałowy był bardzo udany. Było wspaniale, miło 
i ciekawie. Bawiliśmy się wesoło i mieliśmy dużo niespo
dzianek. Chcielibyśmy, aby za rok znów było tak ciekawie 
i wesoło.

Karolina Madera, kl.III
Było wspaniale i wesoło. Były ciekawe konkursy i zabawy. 
Było wspaniale!

Kamila Kindrat, kl.III

Na zabawie podobało mi się. Było wesoło, odbywały się 
ciekawe konkursy i wspaniałe tańce. Chcialabym jeszcze 
raz iść na taką zabawę.

Karolina Mrzygłód, klasa III
Na zakończenie balu, ku naszemu zaskoczeniu otrzymali
śmy paczki. Było wspaniale! Jednym słowem dobrze zor
ganizowany bal.

Weronika Bąk, kl. III

BABCIU, DZIADKU, CHODŹCIE ...

22 stycznia 2007 roku w świetlicy SP nr 1 odbyło się spotka
nie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W spotkaniu uczestniczyli 
Dziadkowie uczniów klasy I c - integracyjnej. Specjalnie na 
ten dzień pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem swo

ich wychowawczyń mgr Beaty Twardochleb i mgr Władysła
wy Cisowskiej wspaniałe przestawienie. Były wiersze, pio
senki, życzenia... Uczniowie mile zaskoczyli Dziadków wła
snoręcznie zrobionymi laurkami. Spotkanie przebiegło w ra
dosnej atmosferze. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Władysława Cisowska
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KLUB BIEGACZA NA 750-LECIE ŚMIERCI SW. JACKA

Klub Biegacza, jako datę nieformalna powstania przyjmuje 
zorganizowanie półmaratonu z czeskiego Kmowa do Głub
czyc w 1997 roku. Jedną z głównych idei Klubu to łączenie 
cech religijnych ze sportowym charakterem pielgrzymowania 
do miejsc szczególnych. Włączając się aktywnie w przygoto
wania wielkiego Roku Jubileuszowego 2000, w 1999 roku w 
dniach 14 do 19 maja wyruszył pierwszy bieg sztafetowy z 
Głubczyc do Watykanu, pod znaczącym hasłem "Wiara". Bie
gacze zostali przyjęci na audiencji przez Papieża Jana Pawła II 
i zachęceni do kontynuowania tej idei słowami "Tak trzy
mać". Dało to impuls do organizowania następnych pielgrzy
mek: W 2000 roku do Ziemi Świętej pod hasłem "Nadzieja" 
dla uczczenia Roku Jubileuszowego. W 2001 roku do Fatimy 
pod hasłem "Miłość" by z Maryją wejść w trzecie tysiąclecie. 
W 2002 roku do Wilna pod hasłem "Drogi Nadziei" dla upa
miętnienia 75 lat koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobram
skiej. W 2003 roku do Syrakuz pod hasłem "Drogi Nadziei" 
dla upamiętnienia 25-lecia Pontyfikatu i 50-lecia objawień. W 
2004 roku do Santiago de Compostela jako wotum wdzięcz
ności Opatrzności Bożej za wkład Jana Pawła II w doprowa
dzeniu do wejścia Polski do Unii. W 2005 roku do Gdańska 
dla uczczenia 25-lecia powstania Solidarności. W 2006 roku 
do Medjugorie dla uczczenia 25 rocznicy objawień w modli
twie o Pokój. W 2007 roku do Kijowa pod hasłem "Euchary
stia i Matka Boża" szlakiem misyjnym św. Jacka dla upamięt
nienia 750 rocznicy śmierci oraz 20-lecia encykliki Redempto- 
ris Mater.

Pielgrzymi tegorocznego biegu sztafetowego wyruszą tra
dycyjnie po rannej Mszy sprzed kościoła parafialnego w Głub
czycach, w dniu święta Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia

by nawiedzając miejsca związane ze św. Jackiem, miedzy in
nymi Kamień Śląski miejsce urodzenia, po 7 dniach dotrzeć 
do Kijowa, tam 15 sierpnia w dniu śmierci zostanie odprawio
na dziękczynna Msza jubileuszowa.

Kim był św. Jacek? Urodził się w XIII wieku na ziemi opol
skiej w miejscowości Kamień Śląski, gdzie dziś znajduje się w 
pięknie odrestaurowanym zamku Jego sanktuarium. Był czło
wiekiem wykształconym studiował na uniwersytetach w Pa
ryżu i Bolonii. Po święceniach kapłańskich zostaje kanoni
kiem kapituły krakowskiej gdzie jego krewny Iwo Odrowąż 
jest biskupem. Podczas pobytu w Rzymie spotyka się ze św. 
Dominikiem i za zgodą biskupa wstępuje do zakonu kazno
dziejskiego. Wraca do Polski i zajmuje się organizacją życia 
dominikańskiego nie tylko w Polsce, ale dociera także z misją 
ewangelizacyjną do Prus; na Litwę, a także na Ruś aż do 
Kijowa. Zdumiewa fakt, że w tak trudnych czasach i warun
kach podróżowania św. Jacek potrafił pokonywać bardzo 
dalekie odległości w jednym celu by głosić Ewangelię. Czynił 
to w sposób rzetelny. Głosił to co dobrze znał, Chrystusa, 
którego znał z Ewangelii, z teologii, w końcu ze swojego ży
cia. Pragnął, aby wszyscy ukochali Chrystusa - ci, którzy Go 
nigdy nie znali, i ci, którzy poznali go w sposób nie doskona
ły. Wycieńczony pracą apostolską umiera 15 sierpnia 1257 w 
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Kijowie. Jego ciało zostało złożone w dominikańskim koście
le św. Trójcy w Krakowie. W roku 1594 Papież Klemens VIII 
w dniu 17 kwietnia zaliczył uroczyście św. Jacka w poczet 
świętych. Jest patronem Krakowa i Kijowa, a po utworzeniu 
Metropolii Górnośląskiej także jej patronem.

Ks. N. Mikler

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE X MISTRZOSTWA

W dniach 29.01 - 4.02 we wszystkich OSP odbyły się zebrania sprawoz
dawcze, które podsumowały działalność za 2006 rok oraz opracowały i przy
jęły plany na rok bieżący. W okresie sprawozdawczym OSP brały udział w 
gaszeniu kilkudziesięciu pożarów zabudowań, lasów, resztek pożniwnych i 
stert słomy, a także w innych zdarzeniach lokalnych jak usuwaniu skutków 
nadmiernych opadów, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, oczysz
czania zamulonych dróg i posesji. Jednostki należące do KSRG brały udział 
w gaszeniu wielkiego pożaru opon w Skoroszycach. Członkowie OSP ak
tywnie uczestniczą w pracach użytecznych na rzecz swoich środowisk, bio- 
rą udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym, są współorganiza
torami imprez i uroczystości związkowych, państwowych i kościelnych. W 
celu podniesienia gotowości bojowej organizowane są szkolenia, ćwicze
nia, oraz gminne zawody sportowo - pożarnicze. W ramach współpracy ze 
strażakami z Kmova organizowane są wspólne zawody sportowo - pożarni
cze. Ze sprawozdań wynika, że dobrze układa się współpraca z radami sołec
kimi, radą gminy oraz burmistrzem. W gminie działa 15 OSP, zrzeszaj ące ok. 
3560 członków. Przy OSP działają dziewczęce i chłopięce oraz żeńskie druży
ny pożarnicze. OSP dysponują trzema ciężkimi, czterema średnimi i dziesię
cioma lekkimi samochodami pożarniczymi oraz ponad pięćdziesięcioma mo
topompami. Trzy jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo 
- Gaśniczego. Ochotnicy z OSP liczą na dalszą dobrą współpracę i pomoc 
samorządów lokalnych i gminnego oraz władz ZOSP RP wszystkich szczebli.

J. Mróz, członek zarządu gminnego OSP

Wydział Szkolenia - Poodokregu Piłki Noż
nej w okresie ferii zimowych był organizato
rem 30.01.2007 X edycji Halowych Mi
strzostw Podokręgu Piłki Nożnej kat. Tramp
karzy. Na osiem zaproszonych drużyn (po 
cztery z obu jesiennych grup) udziału nie 
wzięła drużyna KS Orzeł Branice. Po zaciętej 
walce końcowe wyniki tumiejy wyglądały na
stępująco: 1. Orzeł Dzierży sław, 2. Ruch Zu
brzyce, 3. Troja Włodzienin, 4. Polonia II Głub
czyce, 5. MKS Włókniarz Kietrz, 6. Start Bog- 
danwice, 7. Polonia I Głubczyce. Ruch Zu
brzyce w składzie: Szymon Żlobicki, Tomasz 
Fedorowicz, Marcin Banaś, Kacper Fedoro
wicz, Przemysław Łotocki, Marcin Pabian, 
Marcin Bednarczuk, Łukasz Michałek, byli 
niespodzianką zawodów. Królem strzelców 
został Mateusz Dworzyński z Kietrza - 3 bram
ki. Spotkania sędziowali Mirosław Barszczew
ski, Mateusz Biemiasz, Grzegorz Gross, Kamil 
Wanat. Puchary i dyplomy wręczali Zbigniew 
Bojarski i Stefan Seń.

B. Chomętowski
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JUBILATOM - NA ZŁOTE GODY
Miła uroczystość wręczania przez burmistrza Adama Kru

pę medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" odbyła się 
15.02.2007 w USC. Odznaczenia, parom, które pół wieku temu 
stanęły na ślubnych kobiercach nadał prezydent Lech Ka
czyński. Były to Irena i Roman Karaczynowie, Irena i Lesław 
Tarnowscy z Chomiąży, Maria i Bolesław Laskowscy, Wła
dysława i Edward Molasowie, Alina i Marian Kaniowie, Wan
da i Włodzimierz Książek, Maria i Stanisław Czarneccy, Róża 
i Wiesław Cierpiszowie, Henryka i Telesfor Drzewińscy z Li- 
sięcic, dwie ostatnie pary nie uczestniczyły w uroczystości. 
Uroczystości takie mają podniosłą atmosferę, są wzruszają
ce, budzą wiele refleksji i wspomnień. Wzruszały słowa uzna
nia i gratulacje burmistrza, kierownika USC, były kwiaty, sło
dycze, listy gratulacyjne, upominki i
wspólne zdjęcia. Był też wspólny to
ast szampanem i wspomnienia zare
jestrowane przez TV Głubczyce i re
daktora GG.

Państwo Karaczynowie, Irena i 
Roman poznali się na wiejskiej zaba
wie. Pochodzą z rodzin, które wysie
dlono z terenów zajętych przez ZSRR.
Ślubowali sobie w 1956 roku, naj
pierw w kościele, potem w USC. Go
spodarowali w Dobieszowie, potem 
w Chomiąży. Specjalizowali się w 
hodowli trzody. Pani Irena 20 lat była 
przewodniczącą KGW, 8 lat radną.
Obecnie, ze względu na wiek, gospo
darstwo przekazali córce, z którą 
mieszkają, sąna emeryturze. Wycho
wali troje dzieci, cieszą się czwórką 
wnucząt i szóstką prawnucząt.

Państwo Irena i Lesław Tarnowscy przybyli do Chomiąży 
jako repatrianci, pochodzą z Wołynia i Lwowa. Tu chodzili do 
szkoły. Szkolne lata zbliżały ich, pobrali się w kościele w Cho
miąży 22.04.1956. Zamieszkali u matki pana Lesława, tu uro
dziło się dwoje dzieci. Później nabyli własne, małe gospodar
stwo. Dorabiali pracą- Pan Lesław jako listonosz, a Pani Ire
na w sklepie. Obecnie żyjąz emerytury, pole wydzierżawili. 
Cieszą się ośmiorgiem wnucząt. "Różnie bywało, ale widać 
nie było tak źle, skoro przeżyło się 50 lat razem, bo razem to 
zawsze lżej" mówią zgodnie jubilaci. Państwo Laskowscy 
pochodzą z województwa tarnopolskiego. Poznali się w Głub
czycach. Pani Maria pracowała 15 lat w ZPDz "Unia", potem 
20 lat w REDP. Z drogówki przeszła na emeryturę. Pan Bole
sław pracował w dziale pracy i płacy ZPDz "Unia", tu poznał 
"dziewczę" 17,5 letnie, które przyszło z kartą obiegową. Po 
odbyciu przez niego służby wojskowej pobrali się. W czerw
cu wzięli ślub kościelny w Głubczycach, a w październiku 
(17.10) w drodze z pracy spotkali znajomych, którzy zostali 
tego dnia świadkami, na ich ślubie w USC. „Dobrymi byli 
świadkami”, podkreśla pan Bolesław, skoro tak długo prze
trwaliśmy razem. Państwo Laskowscy wychowali syna i cie
szą się wnukiem.

Państwo Władysława i Edward Molasowie mieszkali w Ło
dzi, tam się poznali i pobrali w kościele w 1952 roku i w USC w

1953 roku. Później przyjechali do Głubczyc, zachęceni szansą 
na mieszkanie. Pani Władysława pracowała w Słodowni w 
Zakładach Piwowarskich. Pan Edward był murarzem na bu
dowach, przeszedł na rentę inwalidzką, obecnie na emerytu
rze. Wychowali troje dzieci. „Żyjemy ze skromnych emerytur, 
ale trzymamy się razem i jest nam dobrze

Pani Alina i Marian Kaniowie, poznali się w Głubczycach, 
tu brali ślub. Pani Alina pochodzi z Radomia, pan Marian uro
dził się koło Ojcowa. Pracę zawodową pan Marian zaczynał w 
przedsiębiorstwie traktorowym, maszyn rolniczych w Brzegu, 
w 1946 roku. Tam orał odłogi, do 1952 roku. Potem przeniósł się 
do Głubczyc, najpierw do Zespołu PGR, potem pracował w 
Zakładzie Remontowo - Budowlanym, do 1965 roku. Jak po
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wstał PKS, najpierw jako placówka raciborska, przepracował w 
nim 25 lat, by w 1990 przejść na emeryturę. Na emeryturze 
pracował jeszcze 8 lat na pół etatu w "mechaniku". Czekałem 
na medal 50 lat - chyba zasłużenie. Państwo Kaniowie wycho
wali córkę i syna, cieszą się trojgiem wnucząt.

Państwo Wanda i Włodzimierz Książek pochodzą z Za
głębia, dokładniej z Sosnowca. Pani Wanda ukończyła Tech
nikum Rolnicze w Głubczycach, pracowała 25 lat w PZGS i 10 
lat w GS. Teraz jest na emeryturze. "Mąż musiał przyjechać do 
Głubczyc, byśmy się tu poznali. Państwo Wanda i Włodzi
mierz wychowali trójkę dzieci, cieszą się czwórką wnucząt.

Państwo Maria i Stanisław Czarneccy - Pan Stanisław przy
jechał z Majdanu, woj. Tarnopolskie, tu chodził do szkoły. 
Pani Maria w Dzierżoniowie kończyła szkołę zawodową, tam 
pracowała 8 lat. Przyjechała do Głubczyc na urlop. Tu pozna
ła swojego przyszłego męża. Po czterech miesiącach odbył 
się ślub w Głubczycach "bez chodzenia" bo mąż tu, a ja w 
Dzierżoniowie. Pan Stanisław pracował w PGR 12 lat, w PKP 
33 lata, potem w Elektromecie, łącznie 56,5 roku. „Jakoś to 
szybko przeleciało, choć raz pod wozem, raz na wozie, ale 
zawsze razem Państwo Czarneccy wychowali dwoje dzieci, 
cieszą się pięciorgiem wnucząt i prawnukiem.

.............. ' J. Wac
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ZDZISŁAWA SZAŁAGAN = ZŁOTY HERB GŁUBCZYC

Zdzisława Szałagan całe swoje zawodowe życie związała z 
Głubczycami. Były to 34 lata pracy nauczycielskiej w Techni
kum Rolniczym, później ZSRCKU, w tym 4 lata jako zastępca 
dyrektora i 19 jako dyrektor. W swojej kadencji przeprowa
dziła remont kapitalny szkoły i internatu, który stał się rów
nież bazą hotelową dl a gości krajowych i zagranicznych, przy
jeżdżających na międzynarodowe zawody sportowe i festi
wale organizowane w Głubczycach. Przez cztery lata organi

zowała obozy języka angielskiego dla dzieci z gimnazjum z 
całej Polski, wspólne z dziećmi i lektorami angielskimi. Stwo
rzyła warunki i popierała powstanie Muzeum Ziemi Głubczyc- 
kiej. Współorganizowała międzynarodowe festiwale piani
styczne. Była inicjatorką otwarcia nowych kierunków kształ
cenia stacjonarnego i eksternistycznego. Włożyła wiele wy
siłku w utworzenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich i Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Po przejściu na emeryturę nie roz
stała się z Głubczycami, a cały wolny czas poświęca działal
ności sportowej na rzecz badmintona, przysparza to miastu 
powodów do dumy i jest elementem jego promocji, co zasłu
guje na szczególne uhonorowanie.

Od dawna społecznie współpracuje z LKS Technik, szcze
gólnie od 2000 roku, kiedy powstała Szkoła Mistrzostwa Spor
towego, o powstanie której zabiegała i zorganizowała uro
czyste otwarcie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spor
tu i Polskiego Związku Badmintona. Od 2003 roku jest człon
kiem Zarządu Klubu, od 2006 - wiceprezesem. Dzięki dobrze 
organizowanej współpracy LKS Technik - OOZBad - PZBad 
- SMS - część zawodników Technika, była jednocześnie 
uczniami SMS, mogli startować w wielu turniejach na koszt 
szkoły (SMS). Ze szkolnego busa korzystali również zawod
nicy 'Technika nie będący uczniami SMS. Głubczyce dzięki 
SMS - owi i Ośrodkowi Przygotowań Olimpijskich w badmin
tonie, znane są nie tylko w kraju ale i w Europie. Dlatego też 
PZBad powierzał Głubczycom organizowanie Międzynaro
dowych Mistrzostw Polski Juniorów w 2003,2004,2005 roku, 
z udziałem kilkunastu państw Europy (10 do 15 kraj ów) - prze

wodniczącym Komitetu Organizacyjnego za każdym razem 
była Zdzisława Szałagan. Za organizację Mistrzostw otrzy
mywała wysoką ocenę sędziego głównego i Europejskiej Unii 
Badmintona (EBU), której obserwatorzy odwiedzali Głubczy
ce. Od czasu powstania SMS i OPO współpraca z PZBad 
rozwinęła się jeszcze bardziej. Od 2005 roku Zdzisława Szała
gan jest członkiem Zarządu PZBad w Warszawie. Jako prezes 
Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona (od 2002 roku) 

dużo wagi przykłada do rozwoju tej dyscypliny po
przez Uczniowskie Kluby Sportowe, których na po
czątku było 5, obecnie dzięki jej staraniomjest ich 10, 
na Opolszczyźnie, a Głubczyce stały się centrum tej 
dyscypliny. Działalność OOZBad opiera się na orga
nizowaniu imprez w różnych kategoriach: od młodzi
ków do seniorów, a w tym roku również weteranów. 
Wielką pomocą służy OOZBad głubczyckim klubom 
sportowym "Piast" i "Trójka", szczególnie w wyjaz
dach na zawody sportowe.

Z jej inicjatywy OOZBad był organizatorem, w 
czerwcu 2004 uroczystości pożegnania olimpijczyków 
Przemysława Wachy z Głubczyc Michała Łogosza i 
Roberta Mateusiaka - byłego zawodnika LKS Tech
nik. Wszyscy przygotowywali się do Olimpiady w 
Atenach w OPO w Głubczycach. Zdzisława Szałagan 
jest społecznie członkiem Zarządu Stowarzyszenia 
Związków i Organizacji Sportowych w Opolu, a jed
nocześnie reprezentuje w nim gminę Głubczyce.

Biorąc pod uwagę aktywnie pełnione funkcje w or
ganizacjach sportowych, zaangażowanie w organizowanie 
imprez sportowych, zasługi dla rozwoju i osiągnięć głubczyc- 
kiego badmintona osoba Zdzisławy Szałagan zasługuje na 
uhonorowanie Złotym Herbem Głubczyc.

na podstawie wniosku o wyróżnienie 
J. Wac

GŁUBCZYCE

GŁUBCZYCKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWLANE______
48 -100 Głubczyce 
ul. Raciborska 20 
teł. (077) 485-30-41 do 3 
fax (077) 485-25-21

OKNA
energooszczędne, z drewna klejonego, 
sosnowego, mahoniowego 
TARCICĘ
surową, suszoną i impregnowargU 
nieobrzynaną i obrzynaną,

* XXkrawędziaki, belki, 
deski podłogowe, 
więźby dachowe
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu,

Filia w Głubczycach
Sztompka Piotr: Socjologia: analiza społeczeństwa.
Kraków: Znak, 2005
Kolejna książka wybitnego polskiego naukowca, profesora zwyczajne
go socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i członka rzeczywistego 
Polskiej Akademii Nauk.
Dzieło prezentuje w sposób interesujący i nowoczesny całokształt pro
blematyki socjologicznej. Autor przystępnie opisał i wyjaśnił zarówno 
najprostsze zachowania ludzkie, jak i najbardziej złożone struktury społe
czeństwa globalnego. Czytelnik znajdzie w książce wyczerpującą analizę 
pojęć i teorii stosowanych w socjologii współczesnej. Ukazany został 
kanon pojęciowy socjologii współczesnej sformułowany przez poprzed
ników. Zamieszczono w niej liczne diagramy, biogramy wybitnych socjo
logów, wykazy bibliograficzne i słowniki pojęć. Książka pomaga kształto
wać wyobraźnię socjologiczną i pozwala zaleźć i logikę w chaosie obiego
wych terminów. Jest adresowana nie tylko do studentów socjologii i 
innych kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych, lecz do wszyst
kich zainteresowanych problematyką życia społecznego.
Kargulowa Alicja: O teorii i praktyce poradnictwa: podręcznik akade
micki. Warszawa: PWN, 2006
Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, 
psychologii i socjologii przygotowujących się do pracy zawodowej w 
zakresie doradztwa i poradnictwa psychospołecznego, rodzinnego, szkol
nego lub zawodowego. Podręcznik wyjaśnia podstawy teoretyczne, przed
stawia główne kierunki badań, omawia metody i formy pomocy dorad
czej, zawiera scenariusze i praktyczne przykłady rozwiązywania sytuacji 
problemowych. oprać. Ewa Stawiarz

52 OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie oraz 
MOK w Głubczycach zapraszają do udziału w eli
minacjach 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recyta
torskiego, który prowadzony będzie w formie czte
rech odrębnych turniejów:
-Turniej Recytatorski, -Turniej Teatrów Jednego 
Aktora, -Turniej Poezji Śpiewanej -Turniej 
>Wywiedzione ze słowa<
TERMINYELIMINACJI:
eliminacje miejsko - gminne - 12.03.2007, godz. 
11.00 (MOK w Głubczycach), zgłoszenia do 
9.03.2007 r.
eliminacje rejonowe - 21.03.2007, godz. 15.30 
(MOK w Głubczycach), zgłoszenia do 19.03.2007 r. 
eliminacje wojewódzkie -13-14.04.2007,
Brzeskie Centrum Kultury - Brzeg
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OSOBY DOROSŁE

MOK zaprasza 
do udziału w

V Rejonowym Konkursie Recytatorskim 
dla szkół podstawowych i gimnazinów 

„ObokOKR”,
pod patronatem Starostwa Powiatowego 
Finały 21.03.2007, godz. 11.00, w MOK

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

INTER - MED
UL. SIENKIEWICZA 1, 48-100 GŁUBCZYCE, (BUDYNEK STAREGO SZPITALA) 
OD 01.01.2006 ŚWIADCZYMY USŁUGI MEDYCZNE W RAMACH KONTRAKTU 

Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA (BEZPŁATNIE) W ZAKRESIE: 
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
PORADNIE: BADANIA:

ALERGOLOGICZNA 

ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI 

DIABETOLOGICZNA

KARDIOLOGICZNA 

DERMATOLOGICZNA 

OKULISTYCZNA 

LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00 

Rejestracja osobiście lub telefonicznie: 
tel. 077-485-01-94 lub 077-485-02-62

Od początku naszej działalności nadrzędnym celem pozostaje 
świadczenie opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Aby sprostać Państwa wymaganiom oferujemy opiekę lekarzy 
rodzinnych, lekarzy specjalistów, najnowocześniejszy sprzęt 

medyczny oraz estetyczny obiekt przychodni.

PEŁNE BADANIA LABORATORYJNE 

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU 

KOMPUTEROWE BADANIE POLA WIDZENIA 

BADANIE WYTRZESZCZU OCZU 

BADANIE ZEZA I STEREOSKOPII 

BADANIE W KIERUNKU JASKRY 

SPIROMETRIA

RINOMANOMETRIA 

TESTY ALERGICZNE 

EKG
USG W PEŁNYM ZAKRESIE

W TYM DOPPLER KOLOROWY

HOLTER RYTMOWY 

TESTY WYSIŁKOWE
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OGŁOSZENIE PRACA O KOMBATANTACH

Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Głubczycach w dniu:
26.01.2007 r. wykazu nieruchomości lokalowej przezna
czonej do zbycia, położonej w Głubczycach przy ul. Stromej 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę
ści gruntu z działki nr 544/30.
Z dniem 9 marca 2007 r. upływa termin do złożenia wniosku 
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. 
jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 zpóźn. zm.) tj. osobie, 
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 
cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta 
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po
zbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
07.02.2007 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia: 1. nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach 
przy ul. Grunwaldzkiej nr 20/3. 2. nieruchomość niezabudo
wana położona w Grobnikach, obejmująca działkę nr 712/2 o 
powierzchni 0,1700 ha.
Z dniem 21 marca 2007 r. upływa termin do złożenia wniosku 
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. 
jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 zpóźn. zm.) tj. osobie, 
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 
cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta 
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po
zbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
14.02.2007 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia:
1. nieruchomość niezabudowana poł. w Głubczycach przy ul. 
Gdańskiej, obejmująca działkę nr 429/78 o pow. 0,0045 ha.
2. nieruchomość niezabudowana poł. w Głubczycach przy ul. 
Kopernika, obejmująca działkę nr 110/10 o pow. 0,0220 ha.
3. nieruchomość niezabudowana poł. w Głubczycach przy ul. 
Moniuszki, obejmująca działkę nr 478/21 o pow. 0,0066 ha.
4. nieruchomość zabudowana poł. w Głubczycach przy ul. 
Stelmacha, obejmująca działkę nr 125/6 o pow. 0,0161 ha.
Z dniem 28 marca 2007 r. upływa termin do złożenia wniosku 
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszy
mi zmianami) tj. osobie, której przysługuje roszczenie o naby
cie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych 
przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby
wanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nie
ruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko
biercą.
16.02.2007 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do od
dania w dzierżawę, położonej w Głubczycach przy ul. Kocha
nowskiego, obejmującej część działki nr 281.

Do Redakcji trafiła praca dyplomowa II stopnia, zatytuło
wana ’’Działalność Związku Kombatantów RP w Głubczycach’’ 
Magdaleny Kłosowskiej, napisana pod kierunkiem prof, dr 
hab. Marka Masnyka, w Wyższej Szkole Humanistyczno - 
Ekonomicznej w Łodzi w 2006 roku. Z przyjemnością infor
mujemy, że praca przyczynia się do opisania fragmentu na
szej powojennej historii, na ziemi głubczyckiej. Przyczynia 
się do przybliżenia historii, jej dokumentowania i ratowania 
od zapomnienia.

"Zdecydowałam się podjąć ten temat ponieważ głubczyccy 
kombatanci zasługują na szacunek od wszystkich, którzy dziś 
mogą korzystać z dobrodziejstw wolnej, niepodległej ojczy
zny. Kombatanci, żołnierze frontowi, bojownicy oddziałów par
tyzanckich, więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych 
i sowieckich łagrów, mimo upływu dziesięcioleci dobrze pa
miętają, jak wielką cenę miała wówczas solidarność ludzka, ko- 
leżeńskość i wzajemna pomoc umożliwiająca przetrwanie i ra
towanie życia. (...) Wsparciem i ułatwieniem w trakcie zbiera
nia materiałów do pracy było życzliwe podejście całego Zarzą
du Związku, szczególnie jego prezesa Mariana Łozińskiego." 
Tak we wstępie autorka wyjaśnia cele swojej pracy. Po opisie 
położenia, środowiska geograficznego i rysu historycznego 
miasta przedstawia: Organizację życia społeczno - polityczne
go na ziemi głubczyckiej. Osadnictwo wojskowe na ziemiach 
odzyskanych. Repatriację ludności z Kresów wschodnich na 
ziemię głubczycką. Działalność i spotkania kombatanckie. Syl
wetki kombatantów. Autorka cytuje i powołuje się na wspo
mnienia naszych kombatantów: M. Zabierowskiego, M. Ło
zińskiego, J. Goniowskiego, Z. Turzańskiego, E. Żwana - wie
loletniego prezesa związku. Historyka K. Maler i publikacji w 
Kalendarzach Głubczyckich autorstwa J. Królikowskiej, T. Łu- 
pickiej, G. Jaksika, P. Kopczyka i niżej podpisanego.

J Wac
Od redakcji: Chętnie zaprezentujemy na łamach GG inne 

prace dyplomowe, związane z Ziemią Głubczycką.

POŻYCZKA W SAM RAZ 
DLA CIEBIE!

Skontaktuj się z naszym Przedstawicielem: 
693 991 205 
508 195 173 
605 681 856

(J) Zadzwoń już dziś 0 801250 250
koszt całego połączenia wynosi 0,35 zł

www.providentpl
lub 022 505 27 00 lub wyślij SMS-a 

o treści pożyczka pod nr 1124 (opłata wg taryfy operatora)

PROVIDENT
Jak możemyCLazisiaj pomóc?
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OPŁATEK W BOGDANOWICACH Z SERWISU TV GŁUBCZYCE

Gdy na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka, 13 stycznia 
2007 roku, świetlica Domu Ludowego w Bogdanowicach z 
wielkim trudem mieściła 200 osób na tradycyjnym już od lat 
Wieczorku Wigilijnym. Opłatek został zorganizowany przez 
Radę Duszpasterską, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiej
skich, pod patronatem ks. dziekana Adama Szubki. Sołtys 
Marek Gorczyca przywitał staropolskim pozdrowieniem, ży
cząc pomyślności w Nowym 2007 roku przybyłych gości, 
wśród których byli: władze samorządowe gminy z byłym bur
mistrzem, sołtysi Nowego Rożnowa, Nowej Wsi, dyrektor 
Szkoły Podstawowej.

Przewodnicząca KG W S. Mrzygłód zaprosiła wszystkich 
do obejrzenia Jasełek Bożonarodzeniowych inscenizowanych 
przez dzieci i młodzież Bogdanowie. Było to trzyczęściowe 
przedstawienie, po którym były gromkie brawa oraz głośne 
100 lat dla pani Stanisławy Mrzygłód. Dziękowano jej za pra
cę z dziećmi i młodzieżą szkolną za chęć prowadzenia pol
skich, patriotycznych i katolickich występów przepojonych 
miłością, szacunkiem do Pana Boga, ludzi i ojczyzny. Do ży
czeń dołączył się pan burmistrz, ks. dziekan, sołtys, dzieci i 
młodzież oraz wszyscy zgromadzeni na opłatku.

Ks dziekan wygłosił Słowo Boże i rozdał opłatki aktorom, 
którzy roznieśli je wszystkim gościom. Po wspólnym połama
niu się opłatkiem i życzeniach wszyscy zasiedli do pięknie 
przybranych i suto zastawionych stołów. Dominowały po
trawy typowo wigilijne. Były uszka, barszcz, ryba, kutia oraz 
swojskie ciasto, a wszystko to zasługa pań(członkiń z KGW). 
Ks. dziekan jako gospodarz zachęcał do śpiewania kolęd i 
pastorałek, a pan sołtys postarał się o zespół, który przygry
wał do tańca. Wszyscy się pięknie bawili - dziadkowie, rodzi
ce, dzieci i wnuczęta. Był to kolejny opłatek w Bogdanowi
cach, który wszyscy będą długo wspominać jako bardzo uda
ny, pozostawił wiele przeżyć i wspomnień.

Parafianka z Bogdanowie

20.01 odbyła się w Urzędzie narada Liderów Grup Odnowy 
Wsi Sołectw Gminy Głubczyce, która dotyczyła podsumo
wania realizacji zadań w 2006 roku, opracowanie programu na 
2007, omówienie organizacji europejskiego kongresu Odno
wy Wsi, gminne wsparcie działań ’’Odnowy Wsi" w 2007 
roku, pomoc przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie 
ze środków UE.

***
W Pabianicach odbył się konkurs stypendialny dla uczniów 
romskich uzdolnionych artystycznie, w ramach programu 
na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Miło nam poinfor
mować, że dwaj mieszkańcy Głubczyc Dawid Mirga i Daniel 
Mirga zostali laureatami tego konkursu. Dawid został wyróż
niony w tańcu break dance, a Daniel w konkursie plastycz
nym.

***
Białe punkciki na trawnikach przed blokami, to nie przebi- 
śniegi, ani stokrotki, a tak zwane "pety", które mieszkańcy 
wyrzucają ze swoich balkonów kończąc palić papierosa. 
Uzbierało się tego sporo przez zimę. Zimą palacze w naszych 
blokach są również uciążliwi dla pozostałych mieszkańców. 
Na tak zwanego "dymka" wychodzą na klatkę schodową, z 
której dym przenika do wszystkich mieszkań. A wracając jesz
cze do trawników popatrzmy jak one wyglądają upstrzone w 
pety i przystrojone w psie ...

***
Mieszkańcy Głubczyc mogą od 14.02 korzystać z intemetu 
uruchomionego przez sieć telewizji kablowej Vectra. W ra
mach oferty Vectra zapewnia nieograniczony dostęp do in
temetu bez limitu ściąganych danych oraz konto o pojemno
ści 200 MB, które można wykorzystać na skrzynkę e-mail lub 
stronę www. Vectra to drugi pod względem liczby abonentów 
operator kablowy w Polsce. Jest dostawcą usługi - dostępu 
do telewizji i intemetu.

( ZAPROSZENIE A
Parafia Rzymsko Katolicka w Braciszowie, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Pietrowicach 

oraz parafie w Opawicy, Równym i Gołuszowicach zapraszają Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej 
do udziału w obchodach drugiej rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II pt "Maryja Pani Twoich Dni"

31. marca 2007 (sobota), godz. 17.00 MOK Głubczyce
OTWARCIE WYSTAWY i PROGRAM słowno - muzyczny "Maryja w życiu Jana Pawła II"

2. kwietnia 2007 (poniedziałek), godz. 8.50 Głubczyce
- Plac Jana Pawła II - błogosławieństwo i wymarsz pielgrzymów na trasę "Marszu Pamięci" z Głubczyc do Pietrowic 
(26.6 km - jeden kilometr równa się jednemu rokowi pontyfikatu)
TRASAMARSZUPAMIĘCI:
GŁUBCZYCE - Plac Jana Pawła II - GOŁUSZOWICE - kościoł św. Marcina - RÓWNE - kościoł św. Apostołów Piotra i 
Pawła - DOBIESZÓW - kościoł Niepokalanego Poczęcia NMP - BARYKADY (POMNIK) - przerwa na posiłek - 
OPAWICA - kościoł Świętej Trójcy - KRASNE POLE - Kościoł Św. Marii Magdaleny - CHOMIĄZA kościoł Św. Jana 
Chrzciciela - PIETROWICE - Zespół Szkół - odpoczynek, drugi posiłek dla pielgrzymów; przygotowanie do dziękczyn
nej Mszy
O godz. 19.00 uroczysta koncelebrowana Msza Dziękczynna, po zakończeniu powrót pielgrzymów do domu. W piel
grzymce biorą udział grupy jak również indywidualni pielgrzymi. Pielgrzymi na starcie otrzymują "paszport", który w 
odwiedzanych miejscach podbijają.Na końcu zostają wpisani do pamiątkowej księgi oraz otrzymują dyplom, 

i Informacje o pielgrzymce od 8 do 13 - teł, 077 485 - 76-12 j
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Dzisiejszym zadaniem do rozwiązania jest rebus. Poszukiwane hasło składa się z pięciu wyrazów 

o początkowych literach: R P S D G. Życzymy przyjemnej zabawy!

W ostatnim zadaniu poszukiwaliśmy nazw państw. Było ich 23. oto one: Czechy, Węgry. Słowacja, Dania. Niemcy, Belgia, Ukraina, Łotwa, Iran, Kanada, Boliwia, Libia, 

Czad, Zair, Laos, Pakistan, Nepal, Mali, Kuba, Peru, Panama, Sudan, Maroko. Nagrodę wylosował Alfred Wołoszyn z Braciszowa. Gratulujemy!

SZANOWNY PANIE PROFESORZE

Przeglądając albumy z dawnymi zdjęciami natknąłem się na fotografię 
naszej klasy II a, rok szkolny 1969/70, którą w załączeniu przesyłam, może 
uzna ją pan za przydatną przy opracowywaniu materiałów związanych z 
następnym zjazdem absolwentów naszej szkoły. (...)

Marek Siewiorek

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. A MICKIEWICZA w GŁUBCZYCACH

Klasa Ha rok szk,1969/?0
Z przyjemnością drukujemy zdjęcie z zapytaniem - Gdzie jest młodzież z tam
tych lat? Odpowiedź prosimy kierować na adres umieszczony w stopce:

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania za pomoc 
w usunięciu skutków huraganu 
Urzędowi Miejskiemu, Starostwu Powia
towemu i Ośrodkowi Pomocy Społecznej

składa
Teresa Zgórska z Biernatowa

-------------------------------------------------------
KONKURS

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
ogłasza konkurs kroszonkarski 

dla twórców dziel wielkanocnych 
prace przyjmowane będą do 23 marca

—
PRACA

Prężnie rozwijająca się 
firma ogólnopolska 

zatrudni osoby w wieku 28 - 58 lat 
wynagrodzenie 84 zł/godz. 

tel. 692 435 305

--------------------------------------------------------------------------------'I
Redakcja Głosu Głubczyc

Proszę o wydrukowanie w najbliższym 
numerze gazety:
Przepraszam Pana Marka Hipnera

Marian Sarmak
Głos Głubczyc - gazeta samorządowa - nakład 800 egz. Redaguje zespół: Red. naczelny - J. Wac, M. Łoziński, K. Sak. Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,

ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski, p. 24, II p., tel. 485-30-21 wew. 235. Dyżury redakcji w środy od 8.00 - 14.00, czwartek od 12.00 do 14.00. Materiały 
zamówione i niezamówione przyjmujemy do 10 każdego miesiąca. Materiały można zostawiać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów; 
dyskietek, płyt CD, zdjęć nie zwracamy. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Numery archiwalne z 2006 - www.glubczyce.pl 
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Serdecznie Witamy 
20 Nowych 

Mieszkańców Ziemi
Gluhczyckiej, 
urodzonych 

M’ styczniu 2007 
u’ Szpitalu Powiatowym 

>i’ Głubczycach, 
Rodzicom 

- Gratulujemy!!!

Albert Jakub Kozibroda Jakub Wrona Magdalena Żełudkowska Julia
Mokre 02.01.07 Branice 06.01.07 Lisięcice 09.01.07 Lisięcice 13.01.07

3190-55 3150-54 3550-55 3200-57

Oleksiuk Ewelina 
Głubczyce 15.01.07

Oleksiuk Piotr 
Głubczyce 15.01.07 Głubczyce 16.01.07

Leśniak Marcin 
Bliszczyce 17.01.07

Stańczyk Gabriel 
Gadzowice 21.01.07 

3790-60

N. Cerekwią 22.01.07 
4140-59

Kietrz 6.01.07 
2790-52

Bemacice G. 29.01.07 
3550-56

Wojnowice 30.01.07 
2600-53

Adamczyk - s. Marty 
Głubczyce 30.01.07 

2600-52

KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur, Głubczyce, Grunwaldzka 2, 077 / 485-31-07, 662 065 354

BABCIU, DZIADKU CO CI DAM?

Kochanym Babciom i Dziadkom - pod takim hasłem 22.01.2007 ucznio
wie klasy I c z wychowawczynią Marzeną Różnicką - Świercz uczcili świę
to Babci i Dziadka w SP nr 2. Zaproszeni dziadkowie tłumnie zjechali nawet 
z odległych miej
scowości: Opola,
Ściborzyc, Turko- 
wa, Baborowa. W 
udekorowanej 
klasie uczniowie 
recytowali wier
sze oraz zabawne 
rady skierowane 
do własnej Babci 
i Dziadka. Były 
również skoczne i
wesołe piosenki. Swojąmiłość i przywiązanie wnuczęta wyraziły nie tylko 
słowem, ale również własnoręcznie wykonanymi portretami, serduszkami i 
pięknymi kwiatami. Wzruszone Babcie i Dziadkowie oglądali swoje "skar- 
beczki" w roli ucznia i aktora, poznali ich kolegów, panią, miejsce nauki i 
siebie wzajemnie. Wzruszona babcia Teresa Różnicką

„ODERKA”
W GŁUBCZYCACH

Występ formacji Chatelet (23.02) na scenie 
MOK był pieiwszą odsłoną Opolskich Demon
stracji Kabaretowych "Oderka". W marcu wy
stąpi Neo-nówka, w kwietniu kolejna odsłona, 
potem poprzerwie letniej zobaczymy i usłyszy
my następne odsłony, we wrześniu, październiku 
i listopadzie adresowane do młodych odbiorców. 
Będą to najprawdopodobniej "Made in China", 
"Paranienormalni", "Dno". Takie są prognozy 
wynikające z ustaleń między dyrektorem MOK, a 
AgencjąBama, która dzięki jej właścicielowi Ma
rianowi Bachryjowi w planach repertuarowych i 
trasach występów uwzględnia Głubczyce. W 
imieniu widzów, miłośników dobrego humoru i 
relaksu na wesoło dziękujemy! Występ Formacji 
Chatelet poprzedzony był programe opolskiego 
kabaretu "Cegła".

J Wac
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SPONSORZY, PRZYJACIELE, GOŚCIE DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2007

ODZNACZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW RADY PRZYJACIÓŁ

DAR SERCA - WYRAZ NAJWYŻSZEGO UZNANIA I PODZIĘKOWANIA

Z HARCERSKIM UŚCISKIEM DŁONI.
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