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W dniu 21 września 2019r w Środzie Wielkopolskiej odbyły się zawody karate WKF Mistrzostwa Polskiej Uni Karate. W zawodach
startowali najlepsi zawodnicy Polskiej Uni Karate. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali:
Oliwia Raniowska, która po dobrej walce  w kat. juniorów przegrała pierwsza walkę, Szymon Cieślik, ktory w kata junior zdobył
srebrny medal, Maciej Kowalczyk, w kata junior po bardzo dobrej walce przegrał 4-1, Jakub Patryjach, w kata kadet przegrał 3-2 z
reprezentantem Polski, który za miesiąc startować będzie na Mistrzostwach Świata w Chile, Mateusz Stankiewicz, który w kata kadet
przegrał pierwszą walkę.

Dziękuję naszym zawodnikom za dobrą postawę, rodzicom za wsparcie.
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XII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W GŁUBCZYCACH

zwołana  na dzień 17 września 2019 r.
 godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2019 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
 prognozy  finansowej na lata  2019 - 2030,
c) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 w Gminie Głubczyce oraz szczegółowych warunków
 jego funkcjonowania,
e) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Głubczyce,
f) stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach,
g) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pietrowicach,
h) stwierdzenia zakończenia działalności klas gimnazjalnych w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Głubczycach,
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas ozna-
czony do trzech lat,
j) nadania nazwy ścieżce rowerowo-pieszej, biegnącej pomiędzy miej-
scowościami Głubczyce i Głubczyce Sady
k) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy, (foto)
l) w sprawie powołania Skarbnika Gminy. (foto)
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych
działań w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głubczycach

 Kazimierz Naumczyk

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 7 października 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w

sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Fabrycznej nr 11. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 30
770,00 zł. Wadium wynosi 3 080,00 zł.

2. 8 października 2019 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w
obrębie Kietlice, obejmującej część działki nr 276/2 o powierzchni 1,81 ha.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym
wynosi równowartość 38,4 dt żyta.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu wymienionym w pkt 1 jest wnie-
sienie wadium w pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte
są w ogłoszeniu o przetargu.

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje
o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach wykazów
obejmujących nieruchomości Gminy Głubczyce, przezna-
czonych do zbycia:
* wykazy obejmujące przeznaczone do zbycia nierucho-
mości lokalowe, położone w Głubczycach przy
ul. Gdańskiej nr 5/2,  nr 5/10, nr 5/12,
ul. Kochanowskiego nr 6/5,
ul. Dworcowej nr 46/6,
ul. Chrobrego nr 11/5;
* wykazy obejmujące przeznaczone do zbycia
nieruchomości niezabudowane, położone
w Bogdanowicach - działka nr 862/7
w Pomorzowicach - działka nr 376.
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ŻYJEMY DŁUŻEJ,
CORAZ WIĘCEJ OSÓB
ZETKNIE SIĘ W SWOIM ŻYCIU
Z CHOROBAMI OTĘPIENNYMI,
W TYM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA.
   Na świecie diagnozuje się ją komuś średnio ... co 3 sekundy.
Rzecznik Praw Obywatelskich świadom, jak bardzo potrzebna

jest pomoc dla rodzin i przekazywanie wiedzy o nowoczesnych
formach wsparcia i terapii, organizuje „gwiaździstą” konferencję
z ekspertami i praktykami: spotykają się oni w Warszawie, ale
dzięki transmisji online można się w rozmowę włączyć także
w Państwa regionie.

Ważne, by do wspólnego oglądania i zadawania pytań zapro-
sić inne osoby, których temat interesuje – bo mają osoby chore
w rodzinie, znają takie przypadki z sąsiedztwa, pamiętają, że ich
dziadkowie/rodzice z tą chorobą żyli. A także lekarzy, pracowni-
ków socjalnych, samorządowców i urzędników odpowiedzial-
nych za lokalne polityki wsparcia.

Będziemy zobowiązani, jeśli pomogą nam Państwo w propago-
waniu tej  inicjatywy.

Konferencja odbędzie się 30 września, w poniedziałek, w go-
dzinach 11-15. By się do niej włączyć, wystarczy komputer z do-
stępem do internetu, głośniki, ew. telewizor lub ekran oraz przyja-
zne miejsce, w którym o poruszanych tematach można rozma-
wiać z innymi uczestnikami.

W tym roku spotkanie będzie poświęcone potrzebom opieku-
nów osób żyjących z chorobą Alzheimera, którzy – jak to się
mówi – zajmują się swymi podopiecznymi 36 godzin na dobę.
Będziemy rozmawiać o tym, jak im pomóc, jak zorganizować im
opiekę wytchnieniową, gdzie mogą szukać informacji i wsparcia.
Pokażemy też pomysły i rozwiązania, które ktoś inny – gdzieś
indziej – już stworzył.

Na przykład w Rzeszowie i okolicach funkcjonuje inicjatywa
„Razem łatwiej, czyli domówki”. Polega na samopomocy pomię-
dzy opiekunami przy współpracy wolontariuszy. „Domówka” jest
to spotkanie 2, 3 par (opiekun i osoba chora) oraz wolontariuszy.
Spotkanie odbywa się w domu osoby chorej lub na działce,
w ogrodzie. Wolontariusze z odpowiednim przeszkoleniem zaj-
mują się osobami chorującymi: trenują sprawność manualną oraz
pamięć za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń, malują, śpie-
wają, miło spędzają czas. Opiekunowie w tym czasie mogą się
integrować przy kawie i ciasteczku lub skorzystać z wolnego
czasu i załatwić swoje sprawy.

Po więcej pomysłów i dobrych praktyk zapraszamy na konfe-
rencję.

Przesyłamy link do komunikatu do wykorzystania (razem z
programem konferencji) https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spo-
tkania-dla-osob-pomagajacych-chorym-na-alzheimera

W razie potrzeb, pozostajemy do dyspozycji. Jeśli jesteście
Państwo zainteresowani, służymy kontaktami do ekspertów.
Mapa stowarzyszeń alzheimerowskich w Polsce (wraz z kontak-
tami) jest tu:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/alzheimer-polska-następ-
czyni-ogólnopolskiego-porozumienia-organizacji-alzheimerow-
skich

Agnieszka Jędrzejczyk
Zespół Komunikacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Tel. (22) 55 17 962

60  LAT  POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
PAŃSTWA
ROZALII  I  STANISŁAWA  DZIEPAK ORAZ
GERTRUDY I KAZIMIERZA FEDOROWICZ
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80. ROCZNICA
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Panie Pośle, Panie Starosto, Panie Burmistrzu,
Kombatanci - weterani wojny, harcerze, droga
młodzieży i społeczeństwo ziemi głubczyckiej.
1.września mija 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, najbar-

dziej krwawego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, w którym
wzięło udział 1 750 mln ludzi ze wszystkich kontynentów. Przybyliśmy
tutaj, pod pomnik czynu zbrojnego, aby oddać na-
leżny hołd poległym i pomordowanym oraz szacu-
nek bohaterom tych tragicznych lat. Okres pomię-
dzy wrześniem 1939 r. a majem 1945 był czasem
okrutnych zbrodni, prześladowań oraz ludobójstwa
na niewyobrażalną dotąd skalę. Był to czas, w któ-
rym całkowicie podeptano godność i prawa czło-
wieka. Ludzie ginęli na polach walki, w obozach
koncentracyjnych, obozach pracy i więzieniach,
w syberyjskich gułagach, podczas łapanek i ma-
sowych egzekucji. Wielu zostało okaleczonych,
bezdomnych i pozbawionych dachu nad głową.
Tragizm wojny jest nierozerwalnie związany z losami polskich
żołnierzy, którzy jako pierwsi przeciwstawili się totalitaryzmowi
hitlerowskiemu i stalinowskiemu.

Ceną ich patriotycznej postawy były masowe internowania
i w konsekwencji zbrodnia katyńska, która pochłonęła łącznie
ok. 22.000 polskich oficerów i podoficerów, inteligencji, księ-
ży oraz pracowników administracji. Okrutny los spo-
tkał rodziny kresowe, które zostały masowo zsyłane
przez NKWD na Syberię i do Kazachstanu. Deporta-
cje na nieludzką ziemię stały się piekłem ich życia i
objęły setki tysięcy Polaków. Ci, którym los i Opatrz-
ność pozwoliły ocalić życie, byli w kolejnych latach
masowo i bestialsko mordowani przez ukraińskich na-
cjonalistów. Zbrodnia ludobójstwa pochłonęła na
Wołyniu i Małopolsce wschodniej ok. 130.000 oby-
wateli polskich z kresów wschodnich II RP. Iskierką
nadziei dla Polaków było sformowanie armii Ander-
sa, której szlak  bojowy wyznaczały piaski Bliskiego
Wschodu, Afryki Północnej oraz kampania włoska z najkrwawszą bitwą pod Monte
Cassino. Hołd oddajemy także poległym biorącym udział w akcji Burza, Powstaniu
Warszawskim, partyzantom i członkom ruchu oporu, uczestnikom walk o przełamanie
Wału Pomorskiego, forsowaniu Odry i zdobyciu Berlina. Pomimo smutku i bólu, jaki
wywołuje w nas pamięć o tamtych wydarzeniach, my Polacy czujemy wielką dumę za
poświęcenie naszych rodaków, którzy odważnie walczyli w obronie ojczyzny i poza
jej granicami. Dlatego w tym miejscu chylimy czoła nad ofiarami hitlerowskich katow-
ni oraz sowieckich łagrów, nad grobami zarówno żołnierzy, jak i cywilów, którzy
ponieśli śmierć walcząc w słusznej sprawie. To właśnie Wam kombatantom, zawdzię-
czamy wolną i niepodległą Polskę. Przekazujcie wspomnienia młodym pokoleniom o
tym, jak dzień dzisiejszy rodził się przed laty na polach bitew. A Was, droga młodzie-
ży, prosimy, abyście nigdy nie zapominali o ludziach, którzy oddali życie w obronie
naszej ojczyzny.

Szanowni Państwo, zostałam upoważniona przez prezesa okręgu w Opolu, pana
Żarczyńskiego, jako prezes ZIWRP oddział w Głubczycach, do odznaczenia w tym
pamiętnym dniu 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej "Krzyżem Stulecia Po-
wstania Związku Inwalidów Wojennych RP" najstarszą kombatantkę, 97-letnią p.
Józefę Nakoniszewską.Pani Józefa urodziła się na kresach wschodnich II RP, we wsi
Majdan, w powiecie kopyczynieckim. Dwukrotnie cudem ocalała banderowskie napady i pacyfikacje wsi, najpierw w marcu 1944
roku, a następnie w styczniu 1945 r. Jako telefonistka II Armii Wojska Polskiego brała udział w działaniach wojennych na terytorium
Polski oraz w operacji łużyckiej i praskiej. Po wojnie wraz z rodziną została przesiedlona do Gołuszowic, gdzie mieszka do dnia
dzisiejszego. Wręczając Krzyż Pani Józefie Nakoniszewskiej życzę zdrowia i długich lat życia, a rodzinie pragnę  złożyć najszczersze
gratulacje.                                                                                                   Prezes ZIWRP oraz ZKRPiBWP             Amelia Mamczar
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UROCZYSTA INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

2 września 2019 roku  w Zespole Szkół Mechanicznych
w Głubczycach odbyła się uroczysta inauguracja

nowego roku szkolnego 2019/2020
Uroczystość tę uświetnili swą obecnością przybyli goście: wiceprze-

wodnicząca Rady Powiatu - Maria Farasiewicz, zastępca dyrektora Zakła-
du Karnego w Głubczycach - mjr Dariusz Wardawy, Jan Gawłowski - za-
stępca Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Joanna Papuga - przewodni-
cząca Rady Rodziców, Ksenia Domerecka - komendant Hufca Pracy
w Głubczycach, Janusz Peczkis - przewodniczący Głubczyckiej Rady Se-
niora oraz Bogumiła Kobeluch - wiceprzewodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego 50-lecia ZSM.

U progu nowego roku szkolnego gospodarz szkoły - dyrektor Jan Łata
życzył wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół Mecha-
nicznych, aby zaangażowanie i profesjonalizm w pracy dydaktycznej -
stały się źródłem satysfakcji  i spełnienia zawodowego. Zwracając się do
uczniów - zachęcał, by rozpoczynający się rok szkolny był czasem no-
wych wyzwań i realizacji powziętych zamierzeń. Nie zabrakło także reflek-
sji dotyczącej osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej i tra-
gicznych wydarzeń związanych z atakiem na Polskę w 1939 roku przez
hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. "Pamiętajmy o wojennych bo-
haterach, dzięki którym i my możemy żyć w wolnym kraju" - mówił dyrek-
tor szkoły. I dalej, zachęcał do wzmożonej pracy i pogłębiania wiedzy -
gdyż, jak mówił "Wolność to dar, ale i odpowiedzialność oraz zadanie".

Następnie - w imieniu Rady Powiatu głos zabrała pani Maria Farasiewicz.
Mówiąc o rozpoczynającym się nowym roku szkolnym, zachęcała społecz-
ność szkoły do wytężonej pracy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań,      a
także życzyła wielu sukcesów na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

Podczas uroczystości głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Joanna Papuga, która - u progu nowego roku szkolnego - życzyła
zebranym realizacji własnych  pasji, rozwijania zainteresowań oraz satysfak-
cji i spełnienia zawodowego. Natomiast dziękując nauczycielom za pracę
pedagogiczno - wychowawczą, trud i zaangażowanie włożone w wychowa-
nie i nauczanie młodzieży - życzyła zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Następnie ks. proboszcz - Adam Kryczka,  zwracając się do zebranych
przypomniał, że początek roku szkolnego to najlepszy czas na pracę nad
sobą. "Ulec, ale się nie poddać - to zwycięstwo. Ale spocząć na laurach -
to porażka" - mówił szkolny katecheta. Zwracając się także do maturzy-
stów zaznaczył, iż rozpoczyna się dla nich jeden z najważniejszych okre-
sów w życiu. I na ten trudny czas ciężkiej pracy, nauki i ważnych wyborów
udzielił wszystkim zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa.

W dalszej części spotkania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
- Aleksandra Pabian zwracając się do swoich koleżanek i kolegów, przywi-
tała nowo przyjętych uczniów klas pierwszych. Przypomniała także histo-
rię wybuchu II wojny światowej.

Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie uczniów roz-
poczynających naukę w naszej szkole. Pierwszoklasiści powtarzając za
panem wicedyrektorem Tomaszem Kaliwodą słowa ślubowania - przyrze-
kali - strzec honoru i dobrego imienia Zespołu Szkół Mechanicznych.
Obiecali szanować nauczycieli, przełożonych oraz rodziców. Równocze-
śnie  zobowiązali się do gorliwego wypełniania obowiązków  i zadań ucznia.

W czasie uroczystości szkolny teatr "Tradycja" pod kierownictwem
pani Marii Farasiewicz - przedstawił program poetycko - muzyczny po-
święcony 80. rocznicy wybuchu  II wojny światowej. Mogliśmy zatem
wsłuchać się w poruszającą tematykę wojenną - piękną pieśń patriotyczną
pt. "Biały krzyż" w wykonaniu Filipa Platy. Te pełne wzruszeń chwile po-
wrotu do przeszłości - pozwoliły na chwilę zadumy i refleksji nad losami
naszego narodu.

Opiekun Samorządu Szkolnego ZSM
Elżbieta Śmidoda
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100 ROCZNICA POWROTU
 FRANCISZKANÓW

DO GŁUBCZYC
Głubczycki klasztor należy do jednych z najstarszych klaszto-

rów franciszkańskich na Śląsku oraz Prowincji św. Jadwigi, w
których nadal kwitnie życie franciszkańskie. Fundatorem jest
książe Jan Opawski, który dnia 26 IX 1448 roku wystawił doku-
ment lokalizacyjny. Pierwsi zakonnicy, należący do prowincji cze-
skiej, przybyli z pobliskiego Koźla. Krótko po wybudowaniu

klasztoru i kościoła gościł tu św. Jan Kapistran, podczas swojej
wędrówki misyjnej po Śląsku. W roku 1476 podczas wielkiego
pożaru w Głubczycach, drewniany kościół i klasztor doszczętnie
spłonęły, lecz już w następnych latach zostały odbudowane już
nie drewniane, ale kamienne. Przez następne lata franciszkanie
służyli mieszkańcom miasta, przez udzielanie sakramentów, gło-
szenie kazań i inne czynności duszpasterskie, czym zjednywali
sobie obywateli, narażając się często duchowieństwu, które wi-
działo w nich zagrożenie. Po dotarciu reformacji franciszkanie
wiernie trwali przy obrządku rzymskim, co zaowocowało wygna-
niem konwentu dnia 16 grudnia 1541 roku. Był to tragiczny wi-
dok, zakonnikom nie pozwolono przejść przez miasto, ale wśród
drwin i szyderstw mieszkańców, którzy przeszli na luteranizm,
musieli opuścić miasto przez Bramę Grobnicką. Szyderstwa były
na tyle mocne, że kiedy najstarszy z kapłanów chciał odpocząć
i usiadł na kamieniu, został szybko przegoniony przez okoliczną
gawiedź. Kościół został przejęty przez protestantów, a z klaszto-
ru zrobiono magazyn zbożowy.

Po wojnie trzydziestoletniej, w roku 1659 katolicki książe Karol
von Lichtenstein rozpoczął próby powrotu franciszkanów do

Głubczyc, mimo oporu mieszkańców, przywiązanych do religii
protestanckiej. Zabiegi zostały sfinalizowane dnia 14 lipca 1667
roku, gdzie w obecności duchowieństwa, rady miejskiej i miesz-
kańców, dziekan opawski ks. Maksymilian Lindner dokonał wpro-
wadzenia franciszkanów. Franciszkanie początkowo byli przyj-
mowani bardzo niechętnie, jednak poprzez kazania w których
wykazywali się wielką wyrozumiałością wobec miejscowych przy-
zwyczajeń, ich popularność rosła, a ludzie kierowali częściej swe
kroki do kościoła franciszkańskiego niż parafialnego, gdzie spo-
tykali się z surowością miejscowego proboszcza. Przez kolejne
lata franciszkanie na nowo zdobywali sympatie mieszkańców,
posługiwali duszpastersko, wspomagali okoliczny kler, jednak z
głubczyckim proboszczem byli w częstym konflikcie, stając czę-
stokroć po stronie mieszkańców w różnych zatargach między
obywatelami, a proboszczem. W roku 1752 ukończono budowę
Gimnazjum Książęcego, gdzie rozpoczęło naukę stu dwudziestu
dwóch uczniów wyznania katolickiego i ewangelickiego pod
opieką naukowo - wychowawczą franciszkanów. Natomiast w
latach 1756-1758 wybudowany nowy kościół i klasztor w stylu
barokowym, który istnieje do dziś. Jednak rosnąca popularność
nie zdołała uchronić franciszkanów przed drugim wygnaniem,
który wiązał się z sekularyzacją. Najpierw w roku 1801, na mocy
dekretu królewskiego, Gimnazjum prowadzone przez zakonników
przeszło w ręce państwowe, a następnie na mocy ustawy sekula-
ryzującej z 30 października 1810, otrzymali dnia 25 stycznia 1811
roku dekret sekularyzujący, gdzie zostali zmuszeni do opuszcze-
nia klasztoru, ale tym razem nie musieli opuszczać miasta. Tym
sposobem kilku braci zostało do śmierci w mieście, następnie na
ponad sto lat zamarło życie franciszkańskie w Głubczycach.

 Polityka antykościelna państwa pruskiego, wyrażana w usta-
wach sekularyzacyjnych (1810r.) oraz Kulturkampfie (1875r.) za-
częła łagodnieć na przełomie XIX/XX wieku. W związku z tym
podjęto plany, aby ponownie sprowadzić franciszkanów do Głub-
czyc. W roku 1900, jako pierwszy z takim pomysłem wystąpił
głubczycki proboszcz i dziekan ks. Czernotzky, który w swoim
liście do komisarza Komisariatu św. Jadwigi  o. Dominika Drößle-
ra pytał, czy franciszkanie zechcą wrócić do Głubczyc  i zgodzą
się wykupić klasztor od państwa. Również burmistrz miasta p.
Löniger wysłał podobny list do prowincjała saksońskiego, o.
Józefa Kaufmana, gdzie proponował nawet cenę wykupu w wy-
sokości 70 000 marek.  Gdy wszystko układało się w dobrym
kierunku, wystosowano pismo do władz państwowych, z prośbą
o pozwolenie na powrót franciszkanów. Jednak odpowiedź rządu
niemieckiego z 25 listopada1901 roku, jak i ministerstwa kultury z
9 czerwca 1902 roku była odmowna, gdyż stwierdzono, że w mie-
ście nie widzi się potrzeby zakonników. Również kolejne pisma,
wysyłane przez władze miejskie i zakonne do kolejnych mini-
sterstw spotykały się z kategoryczna odmową. Stan budynków
klasztornych oraz kościoła był w fatalnym stanie. Dodatkowo
Gimnazjum zostało przeniesione do nowego budynku, a magi-
strat miasta uznał, że nie będzie w stanie utrzymywać tak wielkich
zabudowań, którego dodatkowo wymagały gruntownych remon-
tów. Dlatego kolejny raz podjęto próbę powrotu franciszkanów.
Dnia 10 stycznia 1910 roku władze miasta zwróciły się do władz
zakonnych Kustodii św. Jadwigi z propozycją odsprzedaży za-
budowań klasztornych za kwotę 30 000 marek. Kustosz Kustodii,
o. Alard negocjował zmniejszenie owej kwoty do 12 500 marek
oraz uzyskania pozwolenia władz państwowych na założenie pla-
cówki klasztornej. Jednak sprawa ciągle się przedłużała, gdyż
magistrat wciąż nie otrzymywał pozwolenia od władz państwo-
wych. Lata mijały, budynki niszczały, a odpowiedzi ze strony
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rządu wciąć nie było. Remontów nie wykonywano prawie wcale,
a te które miały miejsce były jedynie najpilniejsze. Magistrat wciąż
ponawiał prośby odnośnie pozwolenia na sprawdzenie francisz-
kanów, w dodatku do sprawy dołączyła również Kuria Biskupia
w Ołomuńcu . W roku 1917 burmistrz Głubczyc zakomunikował
prowincjałowi Prowincji św. Jadwigi o. Jerzemu Simonowi, że
klasztor jest do dyspozycji braci mniejszych. W związku z tym, o.
Jerzy przybył 16 czerwca 1917 roku do landrata głubczyckiego, a
ten skierował go do ks. prałata Józefa Nathana. Dzięki zaangażo-
waniu i nieugiętości ks. Nathana, sprawa powrotu franciszka-
nów nabrała nowego tempa. Kuria Biskupia dnia 8 września 1917

roku wydała oficjalne pismo w tej sprawie, a rząd pruski w końcu
zaakceptował prośbę władz miasta i Kurii, zobowiązując francisz-
kanów do wykupienia klasztoru, gdyż w świetle prawa, był wła-
snością państwa niemieckiego. Prowincja św. Jadwigi wykupiła
pomieszczenia po i tak obniżonej cenie 103 530 marek. Wszelkie
formalności zaczęto dopełniać dopiero 3 kwietnia 1918 roku, mia-
sto wystawiło  poświadczenie aktu zakupu, a tu znów przyczynił
się do tego mocno ks. Nathan, wielki orędownik sprawy powrotu
franciszkanów do Głubczyc. Dzięki temu, dnia 24 października
1918 roku Kapituła Prowincjalna Prowincji św. Jadwigi, obradu-
jąca w klasztorze w Górze św. Anny, oficjalnie włączyła klasztor
głubczycki w skład Prowincji. Pierwszym przełożonym klasztoru
został o. Hilary Scholz. Potrzeba było jeszcze zatwierdzenia przez
Stolicę Apostolską i władze generalne Zakonu Braci Mniejszych.
Klasztor poświęcono 18 stycznia 1919 roku z błogosławieństwem
Stolicy Apostolskiej, a oficjalnie erygowano 22 stycznia 1919
roku, kiedy to przyszła pozytywna odpowiedź od generała zako-
nu o. Serafina Cimino. Bracia wyznaczeni do posługi w Głubczy-
cach byli gotowi, jednak kiepskie warunki mieszkaniowe jakie
panowały w Głubczycach, nie pozwalały zwolnić pomieszczeń
klasztornych zajmowanych przez mieszkańców. Magistrat obie-
cywał zwolnić cześć budynku z początkiem 1920 roku, ale nie
tylko, że tego nie uczynił, to dodatkowo do pomieszczeń klasz-
tornych zaczęły wprowadzać się kolejne rodziny. Sprawę tę po-
ruszył miejscowy dziekan, ks. Müller podczas konferencji deka-
nalnej dnia 11 stycznia 1920 roku i zaapelował do władz miasta by
zwolniono pomieszczenia. Można stwierdzić, iż na owych per-
traktacjach minął cały rok 1920 i kolejny krok uczyniono dopiero
15 stycznia 1921 roku, kiedy we Wrocławiu, notariusz Oderski
zaprotokołował akt kupna - sprzedaży klasztoru, wystawiony przez
magistrat 23 października 1919 roku. W owym dokumencie wła-

dze miasta zastrzegły sobie następujące prawa:

1. Bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej przez uczniów
miejscowego gimnazjum do roku 1935.

2. Bezpłatne użytkowanie pomieszczeń zajętych przez "Rol-
niczą Szkołę Zimową" do dnia 1 lipca 1924 roku.

3. Bezpłatne zajmowanie pomieszczeń klasztornych, w któ-
rych znajdowało się muzeum miejskie, do dnia 1 lipca 1924 roku.

4. Użytkowanie kościoła klasztornego jako kościoła gimna-
zjalnego - porządek nabożeństw zakonnicy mieli ustalić w poro-
zumieniu z Prowincjalnym Kolegium Szkolnym we Wrocławiu.

5. Miasto będzie mogło nadal korzystać z drzew i krzewów
owocowych rosnących na terenie przyklasztornym.

Dopiero 16 kwietnia 1921 roku zwolnione zostały dwa mieszka-
nia na terenie klasztoru, dlatego prowincjał o. Jerzy Simon dele-
gował o. Norberta Bombisa w zastępstwie ustanowionego wcze-
śniej prezesem klasztoru o. Hilarego Scholza, który obecnie peł-
nił w Prowincji urząd Kustosza, wraz z jednym z braci, aby za-
mieszkali w klasztorze i przeprowadzili potrzebne remonty. Już
pod koniec czerwca rozpoczęli najpilniejsze remonty, które prze-
prowadzał miejscowy majster p. Muschik. W tym czasie o. Nor-
bert pomagał w duszpasterstwie parafialnym oraz służył chorym
w miejscowym szpitalu, gdzie tymczasowo zamieszkał. Uroczy-
ste powitanie franciszkanów, po ponad stuletniej nieobecności,
zaplanowano na 1 sierpnia 1921 roku. Miejscowa gazeta "Le-
obschützer Zeitung" tak wspomina te przygotowania: W sprzą-
tanie i przyozdabianie kościoła zaangażowani byli uczniowie Gim-
nazjum oraz sporo ludzi "dobrej woli". Wspólnota parafialna z
Grobnik przygotowała wieńce ozdobne, którymi przybrano drzwi
furty, drzwi kościelne, balustrady wewnątrz świątyni oraz prezbi-
terium.  W ów dzień, dzwony kościoła rozdzwoniły się o godzinie
9.00, obwieszczając całemu miastu tą doniosłą chwilę. W tej jakże
radosnej chwili uczestniczyli licznie zgromadzeni wierni, przed-
stawiciele władz miejskich oraz okoliczne duchowieństwo na czele
z ks. prałatem Nathanem oraz miejscowym proboszczem i dzieka-
nem ks. Müllerem. Po przywitaniu prowincjała o. Jerzego Simona
i przybyłych braci, udano się procesyjnie do kościoła, gdzie przed
ołtarzem odśpiewano "Veni Creator Spiritus", ks. Nathan opisał
historię głubczyckiego klasztoru oraz odczytano życzenia i bło-
gosławieństwo biskupa ordynariusza ołomuńskiego. Na końcu
wysłuchano kazanie prowincjała o. Jerzego. Od tej chwili, fran-
ciszkanie na nowo osiedlili się w Głubczycach, gdzie kontynuują
po dziś dzień swoją służbę wśród mieszkańców, trwale zapisując
się w ich pamięci i na kartach historii miasta.

o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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GŁUBCZYCZANIE  W  ROCKENHAUSEN
MIEŚCIE PARTNERSKIM GŁUBCZYC
NA   „DOŻYNKACH”      WINOBRANIA
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SERWOWANIE GOŚCIOM I MIESZKAŃCOM WINA   NA ULICACH
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WIDOWISKOWO, WESOŁO,  RADOŚNIE
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ZWIEDZANIE WINNIC
UCZTOWANIE
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SZANOWNI PAŃSTWO,
SOŁTYSI,

  MIESZKAŃCY
 GMINY GŁUBCZYCE

Mamy XXI wiek i najwyższy czas by zmienić sposób
patrzenia na swoje obejście i inwentarz w nim przebywają-
cy. Jak kraj długi i szeroki możemy spotkać przeróżne go-
spodarstwa. Od  tych bardzo bogatych, zmechanizowa-
nych z pięknymi budynkami do  tych małych i biednych.
Jednakże nie zawsze zasobność kieszeni gospodarza idzie
w parze z humanitarnym traktowaniem zwierząt, zarówno
tych przynoszących wymierne zyski jak i tych wiernie słu-
żących w gospodarstwie.

Nic bardziej wymownie nie określa człowieka jak jego
podejście do otaczającej go przyrody i jego stosunek do
uzależnionych od niego zwierząt. To przecież od nas zależy
czy będziemy otaczać się dobrem, czy nasze obejście bę-
dzie czyste i zadbane, czy zwierzęta będą cieszyły się do-
brym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego. Wierząc,
że mamy coraz więcej mądrych, chcących coś zdziałać lu-
dzi na wsi, apeluję o szczególną wrażliwość oraz o zmianę
podejścia do zwierząt. Zwierzęta bowiem  -  zarówno te
gospodarskie jak i te towarzyszące  - jak psy i koty - mimo,
że w świetle prawa są  uznawane za naszą własność, nie są
rzeczami, nie są przedmiotami, są żywymi czującymi istota-
mi. Każde zwierzę ma swoje prawa i wymaga humanitarne-
go,  "ludzkiego" traktowania, a przepisy Ustawy o Ochro-
nie Zwierząt  od 1997 roku nadają im prawa i normatywy.

Art. 1. 1. tej Ustawy stanowi, że "zwierzę, jako istota
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę",
a Art. 5.  mówi: "Każde zwierzę wymaga humanitarnego
traktowania".

Oprócz Ustawy o Ochronie Zwierząt z  21 sierpnia 1997
r., o los zwierząt gospodarskich zadbał również Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydając 28 czerwca 2010 r. roz-
porządzenie określające wymagania i sposób postępowa-
nia przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich,
mając na względzie zapewnienie tym zwierzętom właści-
wych warunków bytowania i opieki oraz wpływ tych wa-
runków na zdrowie i dobrostan zwierząt. (na podstawie art.
12 ust. 7 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie Zwierząt /
Dz. U. z 2019r. poz.122/), w którym zawarte są szczegółowe
informacje na temat minimalnych norm, powierzchni, sys-
temów utrzymywania, zabiegów, uprawnień i rejestracji.

W przypadkach podejrzenia łamania w. wym. przepisów
i zgłoszeń o niehumanitarnym traktowaniu lub znęcaniu
się nad zwierzętami Gmina Głubczyce, >>>>

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM
12 września br. w Urzędzie Miejskim od było się spo-

tkanie sołtysów gminy Głubczyce z Burmistrzem  Ada-
mem Krupą.

Spotkanie poświęcone było: sprawom utrzymania bez-
pieczeństwa i porządku w Gminie w kontekście współpra-
cy policji  z Urzędem, sprawom „RODO” związanych z
pełnienie funkcji sołtysa, wręczenie zaświadczeń o wy-
borze na funkcję sołtysa, wręczenie podziękowań sołty-
som, którzy zakończyli pełnienie tej  funkcji (foto) oraz
sprawom opieki nad zwierzętami.
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7 września Klub Honorowych Dawców Krwi Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Głubczycach brał udział w VI
Wojewódzkich Za-
wodach Wędkar-
skich Honorowych
Dawców Krwi PCK
na Jeziorze Otmu-
chowskim. Przedsta-
wiciele naszego  klu-
bu Panowie: Jerzy
Czerwiński, Marcin
Szuwalski i Mariusz
Naumowicz wywalczyli III m. Dziękujemy  i gratulujemy

W zawodach rywalizowało ze sobą sześć drużyn.
Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajął Klub HDK
PCK "Śródmieście" z Kędzierzyna - Koźla, drugie - Klub
HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji
Policji w Opolu, a trzecie - Klub HDK PCK w Głubczy-
cach. Sędzią głównym  zawodów był pan Stanisław Stat-
kiewicz. Po zawodach uczestnicy ze smakiem zjedli gro-
chówkę.

Dziękujemy również organizatorom: Zarządowi Od-
działu Rejonowego PCK w Otmuchowie i Rejonowej
Radzie HDK PCK w Otmuchowie, Klubowi HDK PCK
przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie oraz Opol-
skiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwone-
go Krzyza i Okręgowej Radzie HDK PCK w Opolu.

Gratulujemy wszystkim uczestniczacym w  zawodach
                                                       Elżbieta Kubal.

 VI WOJEWÓDZKIE
 ZAWODY WĘDKARSKIE

HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI PCK

LKS SPARTA NAJLEPSZYM KLUBEM
PUCHARU EUROPY TAEKWON-DO

W dniach od 06 - 09.06.2019 r w Soczi, w Rosji odbył się X Pu-
char Europy  Taekwon-do w dwóch konkurencjach sportowych w ukła-
dach i w walkach. W zawodach brali udział zawodnicy z 29 państw. W

klasyfikacji klubowej seniorów Ludowy
Klub Sportowy Sparta Głubczyce i  Pie-
trowice zajął I miejsce oraz w kategorii
otwartej klubowej seniorów i juniorów
zajął I miejsce zdobywając 6 złotych, 3
srebrne i 6 brązowych medali.

 Nasz Klub reprezentowali: Karolina
Konik, Olga Jabłońska, Daria Baran, Pau-
lina Szpak, Patrycja Piworun, Bartosz
Słodkowski, Michał Jano, Paweł Orłow-
ski i Jakub Brewus. Najlepszą zawod-
niczką Pucharu  w kategorii seniora zo-

stała  Paulina Szpak (LKS Sparta Głubczyce) zdobywając jeden medal
złoty  i jeden medal srebrny. Wyniki naszych zawodników: Karolina Konik

I m walki , Paulina Szpak I m układy  i II m walki, Bartosz Słodkowski I m
walki i III m walka aranżowana, Michał Jano  I m układy, Patrycja Piworun
II m walki, Paweł Orłowski II m układy, Olga Jabłońska III m układy, III m
walki i III m walka aranżowana, Daria Baran III m walki, Jakub Brewus III m
walki i III m układy. Nasza drużyna kobiet oraz drużyna mężczyzn zajęła I m
w walkach.  Łącznie zdobyliśmy 15 medali w tym 6 złotych, 3 srebrne i 6
brązowych. Wielkie gratulacje za wspaniały start.                          DAN 2007.
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INFORMACJA
W SPRAWIE ŚWIADCZENIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA OSÓB
NIEZDOLNYCH
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia
31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji.

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym określa warunki naby-
wania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finan-
sowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.

Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie
dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające ?
Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które:
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
* obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
* posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwaj-
carskiej, lub  cudzoziemcami legalnie przebywającymi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

* ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej eg-
zystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdol-
ności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzecze-
niem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji,

* nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowa-
nych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o cha-
rakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez
zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych,
przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, z wyłącze-
niem;  renty rodzinnej przyznanej dzieciom bez względu na ich
wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie
do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli
przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do 25 lat życia,

* zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń
wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odręb-
nych przepisów nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie uzupełniające
Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wy-

ższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia
uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-ren-
towych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ww. usta-
wie, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Przykład:
* Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.250 zł, zatem

świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 350 zł.
* Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w

wysokości 1.100 zł, dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą
w wysokości 222,01 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysłu-
guje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty
dodatku pielęgnacyjnego).

* Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.200 zł, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłek stały w wysokości
300 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie
100 zł.

W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wyso-
kości świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicz-
nych, świadczenie uzupełniające podlega ponownemu oblicze-
niu, w taki sposób, aby łączna kwota tych świadczeń wraz ze
świadczeniem uzupełniającym, z uwzględnieniem wyłączeń, nie
przekroczyła kwoty 1600 zł miesięcznie.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie uzupełniające?
Prawo do świadczenia uzupełniającego ustala się na wniosek

osoby zainteresowanej składany odpowiednio do organu wy-
płacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne).

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS
wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jed-
nostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emery-
talno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).

Osoby, które pobierają emerytury z KRUS oraz z ZUS - wnio-
sek o świadczenie uzupełniające winny złożyć w ZUS.

Do wniosku należy załączyć (o ile nie znajdują się w posiada-
niu KRUS) dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świad-
czenia uzupełniającego, a w szczególności:orzeczenie o całkowi-
tej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji lub,  orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji lub, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności
do samodzielnej egzystencji,w przypadku osób uprawnionych
do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia
zagranicznego o podobnym charakterze - dokument potwierdza-
jący prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez
zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Osoba składająca wniosek o świadczenie uzupełniające musi
ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świad-
czeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o
posiadaniu prawa do takich świadczeń, wskazując nazwę organu
przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.

Ustalanie prawa i wysokości oraz wypłata świadczenia uzu-
pełniającego

Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa
prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiana wysokości świad-
czenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świad-
czenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę jedynie
z KRUS, decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydaje
i świadczenie to wypłaca KRUS.

W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych,
decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydaje i świad-
czenie to wypłaca ten organ, który wypłaca dodatek pielęgna-
cyjny (KRUS, ZUS, inne).

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym
zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie
wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to
świadczenie.

Jeśli ustaną okoliczności będące podstawą przyznania świad-
czenia uzupełniającego, prawo do tego świadczenia ustaje od
miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą utraty
prawa do świadczenia uzupełniającego. Kasa wyda wówczas
decyzję, w której stwierdzi ustanie prawa do świadczenia i wstrzy-
ma jego wypłatę.
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O czym należy poinformować
 KRUS, jeśli przyznano
świadczenie uzupełniające
Osoba, której przyznano prawo

do świadczenia uzupełniającego
jest obowiązana poinformować niezwłocznie KRUS
o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo
do świadczenia uzupełniającego oraz jego wyso-
kość, w szczególności o:

* nabyciu prawa do świadczeń pieniężnych fi-
nansowanych ze środków publicznych (o charak-
terze innym niż jednorazowe) oraz ich wysokości,

* nabyciu prawa do świadczeń emerytalno - ren-
towych przyznanych przez zagraniczne instytucje
właściwe do spraw emerytalno - rentowych,

* ustaniu prawa do świadczeń pieniężnych fi-
nansowanych ze środków publicznych oraz przy-
znanych przez zagraniczne instytucje właściwe do
spraw emerytalno - rentowych,

* niezamieszkiwaniu na terytorium RP,
* tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu

kary pozbawienia wolności.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie

uzupełniające, jest obowiązana do jego zwrotu
łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w
wysokości i na zasadach określonych przepisami
prawa cywilnego.

Dodatkowe informacje
* Świadczenie uzupełniające jest zwolnione z

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne

* Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje
się potrąceń i egzekucji.

Komu nie przysługuje świadczenie uzupełnia-
jące ? Świadczenie uzupełniające nie przysługuje
osobie:

* niepełnoletniej, która nie została uznana za nie-
zdolną do samodzielnej egzystencji, która posiada
wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności,

* która nie zamieszkuje na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, uprawnionej do świadczeń pie-
niężnych finansowanych ze środków publicznych,
które wraz z zagranicznymi świadczeniami emery-
talno-rentowymi przekraczają kwotę 1600 zł (z
uwzględnieniem wyłączeń),

*  która jest tymczasowo aresztowana lub odby-
wa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem tej, która
odbywa karę pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego.

* Więcej informacji na temat świadczenia uzu-
pełniającego można uzyskać w każdej jednostce
organizacyjnej KRUS.

* Wniosek o świadczenie uzupełniające można
pobrać ze strony internetowej KRUS
www.krus.gov.pl lub uzyskać w każdej jednostce
organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r.
o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1622).

Zmiana kwot  przychodu decydujących o zwiększeniu
lub zmniejszeniu emerytur i rent
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes

Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r.
ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło
4 839 zł 24 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. od dnia 01 września 2019 r.

kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i
rent wynoszą:

 * 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
     za II kw. 2019 r. wynosi 3 387 zł 50 gr.
* 130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
    za II kw. 2019 r. wynosi 6 291 zł 10 gr.

Opracowała: Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu

Ważne dla rolników wyjeżdżających do pracy
(poza granicami Polski
- obszar Unii Europejskiej)
Zasady na jakich od 1 maja 2010r. odbywa się ustalanie

ustawodawstwa właściwego zostały zapisane w rozporządze-
niach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

- nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego,

- nr 987/2009, nr 883/2004 z dnia 16 września 2009r. dotyczącym wykonywa-
nia rozporządzenia (WE)  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

Rolnik (domownik) , który podczas czasowego wykonywania działalności w
innym państwie UE, spełnia warunki do zastosowania polskiego ustawodaw-
stwa, powinien wystąpić do KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodar-
stwa rolnego z wnioskiem o wydanie formularza A1 w przypadku:

- podejmowania za granicą działalności na własny rachunek podobnej do
działalności prowadzonej w Polsce,

- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami,
- prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności

pozarolniczej poza jej granicami,
- prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą.
W tym celu osoba zainteresowana składa "wniosek o wydanie zaświadcze-

nia o właściwym ustawodawstwie" w jednostce organizacyjnej KRUS właści-
wej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniami i nie-
zbędnymi w sprawie dokumentami. W przypadku działalności na własny ra-
chunek należy uwzględnić takie kryteria jak:, obrót, czas pracy, liczba świad-
czonych usług lub dochód. W ramach ogólnej oceny, spełnienie powyższych
kryteriów w proporcji wyższej niż 25% wskazuje, że znaczna część pracy (dzia-
łalności) jest wykonywana w danym państwie.

Należy również spełniać warunek art. 6 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników to znaczy posiadać status rolnika (w załączeniu definicja).

Ilekroć w ustawie jest mowa o :
1) rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i pro-

wadzącą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachu-
nek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rol-
nym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych , a także osobę ,
która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego
do zalesienia.

Ważne!
Zaświadczenie (certyfikat A1) zostanie wydane w ciągu 7 dni od dnia złoże-

nia stosownych dokumentów. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego, dokument ten wydaje się bezpośrednio po
zakończeniu postępowania.

Opracowała: Ewelina Elias, Kierownik Wydzialu Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu
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W dniu 21 września 2019r w Środzie Wielkopolskiej odbyły się zawody karate WKF Mistrzostwa Polskiej Uni Karate. W zawodach
startowali najlepsi zawodnicy Polskiej Uni Karate. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali:
Oliwia Raniowska, która po dobrej walce  w kat. juniorów przegrała pierwsza walkę, Szymon Cieślik, ktory w kata junior zdobył
srebrny medal, Maciej Kowalczyk, w kata junior po bardzo dobrej walce przegrał 4-1, Jakub Patryjach, w kata kadet przegrał 3-2 z
reprezentantem Polski, który za miesiąc startować będzie na Mistrzostwach Świata w Chile, Mateusz Stankiewicz, który w kata kadet
przegrał pierwszą walkę.Dziękuję naszym zawodnikom za dobrą postawę, rodzicom za wsparcie.
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DYREKCJA, KOMITET ORGANIZACYJNY,
GRONO PEDAGOGICZNE  ORAZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA

 NA UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZOWE  50 -LECIA  ZSM,
OKOLICZNOŚĆ  TOWARZYSZĄCA  25-lecie Teatru TRADYCJA

W DNIACH 11-12.10.2019 R.
To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa
powitać ponownie w murach „Mechanika”.

Jubileusz to spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły,
a niejedna karta w tej historii należy właśnie do Państwa. Na spotkanie po latach liczą  absolwenci.

Niech te dni będą czasem wspomnień, wzruszeń i pozytywnych emocji,
niech łączą pokolenia, tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodością!

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”
                                                                                                                                                         Dyrekcja i Komitet Organizacyjny

PROGRAM  JUBILEUSZU
wg scenariusza i w reżyserii Marii Farasiewicz

11.10.2019 r. – piątek
9:00 - Spotkania z ciekawymi ludźmi w Auli ZSM: - Absolwentami, Nauczycielami, Sympatykami Szkoły.
10:00 - Prezentacja dorobku szkoły: wystawy dyplomów, pucharów, prac i innych osiągnięć uczniów. Zwiedzanie  szkoły
i  Szkolnego Muzeum Regionalnego, spotkania z Wychowawcami w klasach., spotkania w kawiarenkach szkolnych.
11:00 - Wspólne, pamiątkowe zdjęcie  społeczności szkolnej na placu przed szkołą.
11:15 - Uroczysta Akademia Jubileuszowa dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości
             połączona z obchodami   Dnia Edukacji Narodowej: Program artystyczny
13:00 – Uroczysty obiad dla zaproszonych gości i nauczycieli w Hotelu Domino

12.10.2019 r. – sobota - GALA JUBILEUSZOWA
9.00 – rejestracja uczestników zjazdu (odbiór materiałów zjazdowych), spotkania
 9.30 - Nadanie imienia Jana Mruka Szkolnej Auli
10.00 – Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu
10.30 – Przejście uczestników zjazdu na uroczystą Mszę Św. do Kościoła NNMP
11.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji pracowników, uczniów i absolwentów
12.30 – Gala Jubileuszowa z bogatym programem artystycznym  - MOK
14.30 – Obiad w stołówce szkolnej
15.30 – Zwiedzanie szkoły, spotkania   (kawiarenki szkolne, muzyka na żywo)
19.00 – BAL  ABSOLWENTÓW wg  zgłoszeń w – Hotelu DOMINO *********
JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W JUBILEUSZU 50-LECIA ZSM, W DNIU 12.10.2019 R.?
1. Wyślij do nas email'a - 50lat@zsmglubczyce.pl.
2. Skopiuj  ze str.  www.zsm.powiatglubczycki.pl   tabelę do treści swojego emaila, którą wypełnisz w emailu i nam prześlesz ,
lub wydrukuj, wypełnij i prześlij na adres szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Al. Śląska 1, 48-100 Głubczyce
I.  Karta zgłoszenia - www.zsm.powiatglubczycki.pl - uczestników Jubileuszu w dniu 12.10.2019 r.
1. Imię i nazwisko/a uczestnika/ów....   2. Numer telefonu...    3.e-mail:....
LOGOWANIE DO REJESTRACJI  UCZESTNIKÓW ZJAZDU   i   KOSZTY UCZESTNICTWA
nr rachunku bankowego:  53 8868 0004 2000 0000 2668 0002“tytułem:(50 LAT MECHANIKA + imię + numer zgłoszenia L. p.)
(L. p.) Licznik - ilość osób, która zapisała się do uczestnictwa w Jubileuszu
L. p. ZGŁOSZENIA (ująć w tytule przelewu“ Nr L. p.) Licznik  Imię,  Numer telefonu,  adres e-mailowy
ROZWINIĘCIE - (Po rejestracji będzie informacja zwrotna o NR L.p., który należy ująć w tytule przelewu)
Uczestnictwo w Jubileuszu CEGIEŁKA-buton, Ksiega Pamiatkowa, słodki poczęstunek  (min. 25 zł.)
Zamówienie obiadu  w szkole  (sobota 12.10.2019r.- 25,0 zł/os.  Bal -   Hotel DOMINO (sobota 12.10.2019r.- 130,00 zł/ os.
Prośba do Sympatyków  Szkoły,  Sponsorów - jeśli chcecie Państwo   dodatkowo   wesprzeć finansowo organizację Jubileuszu ,
dokonajcie  przelewu na rachunek  bankowy  w formie CEGIEŁKI . Rachunek  prowadzi: “Stowarzyszenie
 Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej“ nr 53 8868 0004 2000 0000 2668 0002 tytułem: 50 LAT MECHANIKA + CEGIEŁKA
   RAZEM:   (łączna kwota do wpłaty)    Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie:
- Hotel Restaurant Domino, Juliusza Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 485 09 01,
 - Dworek Peszków,  Parkowa 4, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 471 07 25,
- Max Play,  Niepodległości 12A, 48-100 Głubczyce, telefon: 509 585 541
- ZSCKR  ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce, tel.: 77 485 30 11    ZAPRASZAMY
WIĘCEJ INFORMACJI - Zespół  Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1 48-100 Głubczyce
“ww w.zsm.powiatglubczycki.pl“ e-mail: 50lat@zsmglubczyce.pl, tel.(77)485 30 87, kom. 513 188 164
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 3 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

stronach - podstawowy moduł - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,

przy większej ilości cenę można negocjować.
   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 3000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  współpraca Mateusz Kitka
Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,

ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21
e-mail: janwac@o2.pl

Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy
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JUBILEUSZ
I. Październik otulił nas
W jesiennych kolorach świat
Cofnijmy miniony czas
O całe pięćdziesiąt lat
Ref: Witamy dziś wszystkich gości
Wszak jubileuszu to dzień
Niech radość w sercach zagości
A każdy rozpromieni się
II. Jak wyrazić to
Co było i co jest
Przywołać postaci moc
Tworzących społeczność tę
Ref: Witamy dziś wszystkich gości…
III. Pobrzmiewa jesienny ton
Przybysze z odległych stron
Do szkolnych powrócą lat
By przeżyć je jeszcze raz
Ref: Witamy dziś wszystkich gości…

Maria Farasiewicz

W TAKIM DNIU
I. Co za dzień, piękny dzień,
                                          wielki dzień,
Bowiem dziś święto jest
                                   wszystkich tych,
Co związali losy swe
       z  MECHANIKIEM niegdyś, więc
Podarujmy im laudacji treść:
Ref: W takim dniu, jedynym dniu
Życzymy wam spełnienia snów,

2x
Miłych chwil, radości moc,
Dużo zdrowia, żadnych trosk.
II. Jubileusz tejże szkoły,
wspomnień czas;
Złote gody - wszak pięćdziesiąt mija lat.
Tyle przecież się zdarzyło,
Przywołajmy tamte dni
Z sentymentu i nostalgii - łzy
Ref: W takim dniu, jedynym dniu…

Maria Farasiewicz

WSPOMNIENIE
I.
Kiedy spojrzę hen za siebie
W szkolne lata, co minęły,
Gdy naukę tu podjąłem,
Gdzie też zawód zdobyłem.
Dziś szczególnie to wspominam,
Jak to wtedy było.
I łza w oku się zakręci,
Bo na zawsze mam w pamięci,
A najbardziej mi żal:
Ref:
Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Dyrektora Jana Mruka,
Wszak nie poszła w las nauka,
Historii u Ani,
Choć byłem wielkim  draniem,
PO u Henia,
Jak ten czas się zmienia.
Władzy pani Dyrektor
Naszej szkolnej inspektor.
II.
Już pięćdziesiąt lat minęło,
Gdy tu pierwszy dzwonek zabrzmiał.
Dziś okazja, by się spotkać,
Z wychowawcą porozmawiać.
Szkolne mury znów zobaczyć,
Usiąść nawet w ławce,
Z kolegami powspominać,
Wzruszyć się, a może zaśmiać,
I powiedzieć, że żal:
Ref:
Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie;
Fizyki u Agnieszki
I popełnionych grzeszków;
Wuefu u Krysi,
Także chemii u Marysi;
Teatru TRADYCJA,
Co z FANTAZJĄ zachwycał.
Przepisów u Bronka
I szkolnego dzwonka.

III.
Jubileusz -  wielkie święto,
Czas nostalgii, sentymentu,
Tyle wszakże się zmieniło,
Wiele osób już ubyło;
Pewne twarze się rozmyły -
To jest oczywiste,
Ale w sercu pozostanie,
To, co było takie bliskie,
Więc też powiem, że żal:
Ref:
Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Polskiego u Mariana,
Omawiany każdy dramat;
Maszynoznawstwa Heli,
Która śrubą mogła zdzielić;
Rysunku u Kazia,
A często się obrażał.
BHP u Bolka -
Z budownictwa - piątka.
                             Maria Farasiewicz
O TRADYCJI W STROFACH
Już ćwierć wieku upłynęło,
Gdy ów pierwszy spektakl zabrzmiał.
Dziś okazja, by się spotkać,
O dorobku porozmawiać.
         Podsumować, co "Tradycja"
         Przez ten czas oferowała,
         Jaki repertuar niosła,
         Czym bawiła, jak wzruszała?
Wszak w głubczyckim "Mechaniku"
Rozpoczęła swą karierę,
W kulturalnej księdze miasta
Zapisała stronic wiele.
         Teatr ten, jak wszem wiadomo,
         Na swym koncie ma niejedno,
         Bo w konkursach i przeglądach
         Laury zbierał - to jest pewne!
W województwie i regionie
O "Tradycji" wciąż się mówi.
Popularyzuje folklor,
Wieś, obyczaj - tym się chlubi......

Maria Farasiewicz
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 ZHP  ALERT
Co prawda pogoda Nas nie rozpieszczała, ale Harcerze się nie poddają

i żadna pogoda Nam nie straszna. Dzięki gościnie naszych przyjaciół
wszystko się udało i Harcerski Start wystartował !

Pan Burmistrz Adam Krupa otworzył Nowy Rok Harcerski, po czym na
salę wniesiono nasz inauguracyjny tort, który goście i uczestnicy zjedli
ze smakiem.Podsumowaliśmy naszą Nieobozową Akcją Letnią w Scibo-
rzycach Małych i Harcerską Akcję Letnią w Darłówku, które przebiegły
bezpiecznie, dostarczyły uczestnikom wielu wspomnień, nowych przyja-
ciół i nowych umiejętności. Dziękujemy Wszystkim, którzy Nas wspie-
rają, którzy tworzą z Nami ten wspaniały klimat i napędzają Nas do działa-
nia. Harcerska Akcja Letnia to duże wyzwanie i duża praca wielu osób, za
którą bardzo dziękujemy. Bądźcie nadal z Nami, trzymajcie kciuki i wspie-
rajcie Nas, a my w zamian odwdzięczymy się ciężką pracą i harcerską
życzliwością.

               Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !!!
                                               DH  Krzysztof Patryjach


