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Od redakcji

Oddając Państwu kolejny nu-
mer biuletynu informacyj-
nego Gminy Głubczyce „Głos 

Głubczyc”, przekazuję go  z  nie-
ukr ywaną satysfakcją. Dotyczy 
ona przede wszystkim współpracy 
z Państwem. 

Na  skrzynkę mailową wpływa 
coraz więcej wiadomości, telefony 
z informacjami o planowanych wyda-
rzeniach coraz częściej się pojawiają. 
Pojawiają się  też pytania o  reklamę 
na  łamach gazety. Wszystko to  po-
kazuje, że  zainteresowanie wzrasta 
a kierunek działań jakie obieramy 
jest słuszny – wszak pismo ma służyć 
odbiorcy.

To  co  do  tej pory udało się  zro-
bić, to w pierwszej kolejności wrócić 
do  kolorowej wersji całej gazety. 
W  sytuacji jaka panuje obecnie 
na  rynku, druk w  kolorze przy tego 
typu publikacjach nie jest głównym 
czynnikiem wpływającym na ponie-
sione koszty. Kolejną rzeczą, która 
się zmienia to objętość stron. Do tej 
pory było ich 20, a  będzie 24. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę nowy charak-
ter składu, gdzie dużą wagę przykła-
da się do ekspozycji zdjęć (które siłą 
rzeczy zajmują miejsce), wielkości 
nagłówków, wprowadzenia miejsca 
reklamowego i Państwa mobilizację 
do przesyłania materiałów – takie po-
sunięcie jest niejako koniecznością. 
Cztery strony więcej to bez wątpienia 
niezbędne minimum. Mam nadzie-
ję, że  na  tym nie poprzestaniemy. 
28  stron byłoby wersją optymalną 
przynajmniej na jakiś czas. Wszystko 
zależy od Państwa dalszej współpra-
cy, potrzeb i decyzji, które podejmie 
się w szerszym gronie.

Cel jest jeden. Oddać w Państwa 
ręce aktualne, atrakcyjne i kompletne 
w informacje wydanie. Chcę unikać 
sytuacji "przerzucania" artykułów na 
kolejny numer (co niestety jeszcze 
ma miejsce). Dodatkowo pojawić ma 
się dział poradnika samorządowego 
opisującego różne zagadnienia zwią-
zane z pracą Urzędu Miejskiego, kącik 
dziecięcy. Plany i pomysły na dalszy 
rozwój Głosu Głubczyc są, i mają się 
dobrze.

Jakkolwiek by nie było, obecny, 
nowy format gazety to  efekt ścisłej 
i  bardzo dobrej współpracy, wielu 
rozmów pomiędzy redakcją a burmi-
strzem Panem Adamem Krupą, dy-
rektorem MOK Panem Zbigniewem 
Ziółko a  także skarbnikiem Gminy 
Panią Ewą Pomes. Nieocenionym 
wsparciem i  społecznym zaangażo-
waniem, o  którym nie mogę w tym 
miejscu nie wspomnieć, to  osoba 
Pani Marii Farasiewicz. Jej energia, 
pomysły oraz zrozumienie kwestii 
medialnej i promocyjnej połączone 
z  lekkością wypowiedzi i  swobodą 
kreacji (wszelakiej, bo  to  nie tylko 
"pióro" ale  także scena, piosenka, 
teatr, stylizacja) z całą pewnością do-
dają biuletynowi pewnego rodzaju 
"iskry". 

Wracając do kwestii majowego 
wydania, jego artykułem przewod-
nim jest wywiad z rezydentką Domu 
Samotnej Matki w Zopowych – An-
geliką. Jak Państwo się domyślają, 
nie przypadkiem. Maj jest miesiącem 
niezwykle pozytywnym i promien-
nym, pełnym obudzonej i na nowo 
obsypanej kwiatami przyrody. Maj 
to obok świąt państwowych i religij-
nych także miesiąc wszystkich matek, 
i to właśnie w macierzyństwie zawie-
ra się chyba sedno tej pozytywnej 
energii.

Jak już wspomniałem wcześniej, 
musiałem (niewielką) część mate-
riału przenieść na kolejne wydanie. 
Padło tym razem na wydarzenia 
sportowe, głównie badminton i po 
części taekwon-do oraz fragmenta-
rycznie kulturę. Proszę o wyrozumia-
łość i zrozumienie. Dołożę starań, by 
wyeliminować tego typu sytuacje 
w przyszłości.

Tymczasem zapraszam do lektury 
i aktywnego uczestniczenia w wyda-
rzeniach, również w nadchodzących 
Majówkow ych Dniach Głubczyc 
rozpoczynających się już w piątek 
27 maja a kończących w ostatnią 
niedzielę miesiąca. Życzę Państwu 
miłego czytania oraz spokojnego, 
majowego wypoczynku.

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Komentarz do majowego numeru „Głosu Głubczyc”

Wydarzenia
a ŚWIĘTO PRACY

Obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.
Jest świętem państwowym od 1950 r.

1.05 (N)

b KONCERT (Śląskie Portamento) 
MAJÓWKA Z MUZYKĄ ROZRYWKOWĄ
MOK Głubczyce
Rynek

1.05 (N)
g. 16:00

c DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(gr. teatralna MOK, reż. Waldemar Lankauf)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Głubczycach

2.05 (P) 
g. 8:00

d ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA  
Hufiec ZHP Głubczyce
Pomnik Czynu Zbrojnego

3.05 (Ś)
g. 11:45

e ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD NIEMIECKIM 
FASZYZMEM (w Polsce 8.05) 
Hufiec ZHP Głubczyce
Pomnik Czynu Zbrojnego

7.05 (S)
g. 12:00

f BIEG ZUCHÓW I HARCERZY 
Hufiec ZHP Głubczyce
Park Miejski, Aleja Lipowa, Las Marysieńka

7.05 (S)

g SPOTKANIE AUTORSKIE Z OLGĄ RUDNICKĄ   
MOK Głubczyce
Biblioteka

16.05
g. 18:00
(P)

h KONCERT JÓZEFA KANIOWSKIEGO Z POEZJĄ 
MARII KONOPNICKIEJ   
MOK Głubczyce
MOK Głubczyce - Sala widowiskowa

21.05 (S)
g. 17:00

i WIECZÓR OPERETKOWO-MUSICALOWY  
MOK Głubczyce
Rynek

22.05 (N) 
g. 16:00

j DZIEŃ MATKI  
Organizator: dzieci
Miejsce: Każdy dom, gdzie mieszka mama

26.05 (C) 
g. 16:00

k Majówkowe Dni Miasta 
MOK Głubczyce
Rynek

27-29.05 
(P, S, N)

l Otwarcie wystawy Ogniska Plastycznego 
Ognisko Plastyczne
ul. Kościuszki 11, 1 piętro

29.05 (N) 
g. 16:00
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KALENDARIUM 2022

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

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

Od redakcji
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Rodzicielstwo ma różne oblicza. 
Niestety też to  ciemniejsze. 
Częsta nieobecność rodziców, 

znikome zainteresowanie sprawa-
mi dzieci, złe autorytety, nieodpo-
wiednie nawyki, brak obowiązków 
i pozbawione czułości zachowanie 
to jedne z wielu powodów, dla któ-
r ych dziecko dorastając może 
się zwyczajnie zagubić i wejść na nie-
właściwe tory dokonując złych wy-
borów. Życie pisze niestety takie sce-
nariusze, jednak nie wszystkie mają 
tragiczny finał. Nawet jeśli dziecko, 
nastolatek czy młoda osoba pogubi 
się w życiu, może się odnaleźć. Pra-
wie zawsze jest szansa i możliwość 
do zmiany na lepsze.

Pewnej młodej dziewczynie i matce 
udało się. Trafiła na dobry Dom i do-
brych ludzi, którzy pomogli jej za-
cząć żyć na nowo. Ten Dom, to Dom 
Samotnej Matki w Zopowych.

• Angelika, jak znalazłaś się w Zo-
powych, jak długo tutaj jesteś?

Pochodzę z Legnicy. Tam się urodzi-
łam, tam się  wychowałam – chociaż 
jakiś czas mieszkałam z  rodzicami 
na wiosce pod Legnicą. Po śmierci ojca 
wróciliśmy do Legnicy, tam mieszka-
liśmy z  rodzeństwem. Mam 2 braci 
młodszych od siebie, Krzysia i Łuka-
sza.

Mieszkam w Głubczycach od 5 lat. 
Co mnie tu sprowadziło? Być może los 
tak chciał, moje uzależnienie od nar-
kotyków. Jak znalazłam to miejsce?

Bardzo długo brałam, od 13-go 
do  28 roku życia. W  którymś 
momencie się pogubiłam, stra-
ciłam dzieci. Poszłam na tera-
pię, sama się  zgłosiłam, żeby 
się  odnaleźć. Poszłam na  od-
wyk, terapię, poznałam ludzi, 
terapeutów, którzy pomogli mi 
i wspierali mnie.

Byłam osobą bezdomną. Wal-
czyłam o siebie o dzieci, lepsze 
jutro. Miałam terapeutkę, któ-
ra często ze  mną rozmawiała. 
Mówiła, że  są  domy samotnej 
matki, że można tam pojechać, 
spróbować, zmienić otoczenie, 
miejsce, tak byłoby najlepiej 
dla mnie, dla dzieci, aby rozpo-
cząć życie na nowo.

W ten sposób znalazłam to miejsce. 
Dostałam nr tel. Zadzwoniłam. Tylko 
jeszcze nie było wiadomo, czy będ tu z 
dziećmi, bo dzieci jeszcze nie miałam 
przy sobie. Byłam w trakcie ogranicza-
nia mnie praw rodzicielskich. Walczy-
łam o nie z całych sił. Było to dla mnie 
bardzo trudne doświadczenie. 

Okazało się, że jestem z 4 dzieckiem 
w ciąży. To stało się pod wpływem tego 
uzależnienia. Nie byłam świadoma kto 
jest ojcem dziecka, aczkolwiek czekało 
mnie, że troje dzieci miało być mi za-
brane, czwarte było w drodze. Musia-
łam podjąć bardzo ciężką i długą dro-
gę, aby te dzieci odzyskać. Udało mi się.

Jestem bardzo szczęśliwa, jestem 
zadowolona, że  tu przyjechałam. Po-
kochałam to  miejsce, ten dom. Ja  tu 
na  nowo się  narodziłam. 
Ja to mówię, powtarzam 
i będę głośno o tym mó-
wić. Tu się narodziłam 
tak naprawdę. Z takiej 
małej Angeliki – kobie-
ta. Czuję się wartościo-
wa. Kiedyś tak nie było. 

Moje dzieci tutaj urosły, zmieniły 
się. Urodziłam tutaj córkę Maję. Ma 4 
lata. Jest wychowana tutaj w  domu. 
Jest tu od małego.

• Jak się tutaj mieszka?

Wspaniale. Czuję się tu bezpiecznie. 
Uciekłam z  Legnicy z  tego względu, 
że  byłam z  partnerem, który znęcał 
się  nade mną i  moimi dziećmi. Nie 
był ojcem mojego syna, Filipa. Miałam 
go  z  poprzednim partnerem. W  któ-
rymś momencie się pogubiłam. Byłam 
na  tyle uzależniona od  narkotyków 
i partnera, że pozwalałam na to, aby 
moje dziecko cierpiało. Ale nie wiem, 
jak to zrobiłam. Naprawdę nie wiem, 
jak znalazłam w sobie na tyle siły, żeby 
po prostu uciec od tego wszystkiego, 
uwolnić się  od  tego mężczyzny. Szu-
kałam schronienia w  życiu. Takiego 
bezpiecznego. Tutaj znalazłam, w tym 
domu. Czuję się tu naprawdę bezpiecz-

nie, super. Mam pomoc, wsparcie. 
Czuję się  naprawdę wartościowa, 
inna.

• Dom Samotnej Matki tworzą lu-
dzie, kierownictwo, terapeuci. 

To wsparcie, o którym mówisz 
tutaj jest?

Jest naprawdę duże. Gdy 
przyjechałam do Zopowych, 
bałam się. Przyjechałam prze-
straszona z 3 dziećmi z 2 kar-
tonikami ubrań, z 4 dzieckiem 
w  drodze. Bałam się, byłam 
wręcz przerażona. Od razu do-
stałam pełną opiekę, pomoc, 

wsparcie od  psychologów, ka-
dry, wychowawczyni. Od począt-

ku całej mojej drogi, czy podró-
ży przeż ten etap w życiu. Cały 
czas byli koło mnie. Wspierali 
w walce z uzależnieniem. 

To  uzależnienie cały czas jest 
i będzie. Jestem osobą chorą jakby nie 

było. Miałam trudne chwile, musia-
łam walczyć ze sobą. Bałam się wszyst-
kiego. Szłam jednak cały czas do przo-
du, choć było ciężko. Jak wychowywać 
dzieci? Tak naprawdę nie potrafiłam, 
bo gdy urodziłam syna było wszystko 
w  porządku. Byłam naprawdę szczę-
śliwą mamą. Chciałam mieć dziecko. 
Potem na siłę szukałam miłości. Szuka-

Aby st a ć się naprawd ę dobrą ma t ką
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łam z tego względu, że choruję na łysie-
nie plackowate, od dziecka – i po prostu 
nie miałam włosów. Zawsze gdzieś ba-
łam się, że nikt mnie nie zaakceptuje 
i szukałam tej miłości na siłę.

Znajdowałam, ale oczywiście nieod-
powiednich partnerów. I tak brnęłam 
w te związki zawsze kończące się niepo-
wodzeniem. Następne dzieci miałam 
z innym partnerem, z Łukaszem, z któ-
rym przeszłam ciężką drogę. Było mi 
niezwykle ciężko... Chciałam się zmie-
nić, ale jak tutaj przyjechałam, bałam 
się wszystkiego. Bałam się, że mój kon-
kubent będzie mnie szukał, że będzie 
chciał nas znaleźć i w ogóle. Poczułam 
tutaj spokój, bezpieczeństwo i siłę. Po-
wtarzam, cały czas były ze mną prze-
prowadzane rozmowy, pomagano mi, 
wspierano. Jak urodziłam córkę, jak za-
częłam tutaj żyć normalnie, każde naj-
drobniejsze wyzwanie było strachem, 
lękiem, obawą, że  sobie nie poradzę. 
Ale  cały czas nasza wychowawczyni, 
Pani Ilona mówiła, że dam radę, że je-
stem wartościowa, że pokonam nieje-
den problem w swoim życiu, że osignę 
niejeden postawiony sobie cel i tak jest.

• Odnajdujesz tutaj swoją wartość.

Tak. Na  ten moment mogę powie-
dzieć, że jestem szczęśliwa. Gdzie jesz-
cze kiedyś, to tak naprawdę nie chciało 
mi się  żyć. No nie chciało mi się  na-
prawdę żyć. 

• Teraz jest inaczej. Masz dzieci, 
masz dla kogo żyć.

Tak, mam dzieci. Pracuję, uczę się. 
Kończę szkołę w  tym roku, liceum. 
W  maju prawdopodobnie podejdę 
do matury. Spróbuję. Zobaczymy, uda 
się, to się uda. Nie uda się, to się nie uda. 
Będę chciała pójść jeszcze na szkolenie 
terapeuty zajęciowego. Chciałabym po-
magać w tym kierunku ludziom, mat-
kom, kobietom, które też szukają tej 
swojej właściwej, dobrej drogi. Warto 
pomagać. Dostałam tą pomoc, napraw-
dę ją doceniam i wierzę, że mogę też in-
nym pomóc. 

• Znasz z autopsji te potrzeby, jakie 
mają osoby będące w potrzebie. 

Zdecydowanie. Powiem tak – przy-
jeżdżają tutaj do nas nowe dziewczyny, 
czasami przyjeżdżają wieczorem, róż-
ne są pory. Trzeba się nimi zaopieko-
wać. Ja bym wszystko zrobiła dla tych 
dziewczyn. Pamiętam jakie były moje 
pierwsze dni jak tu przyjechałam. 

Dla  takiej dziewczyny jest naprawdę 
ciężko. Zaaklimatyzowanie, obcy lu-
dzie i w ogóle. Trzeba pomagać innym, 
bo dobro wraca zawsze. Ja naprawdę, 
tym dziewczynom jak przyjeżdżają za-
wsze… jakby to powiedzieć, na swoim 
przykładzie… są  biedne, zagubione, 
nieszczęśliwe, potrzebują wsparcia, 
rozmowy, przytulenia, podniesienia 
na  duchu, czasu. Cokolwiek. To  jest 
dla  nich bardzo dużo. No i  tak sta-
ram się pomagać innym, na tyle na ile 
mogę, na tyle na ile potrafię.

Tego, czego się  tutaj nauczyłam – 
przez połowę swojego życia się  nie 
nauczyłam. W ciągu tych 5 lat nauczy-
łam się wychowywać dzieci, gotować, 
sprzątać. Wyciszyłam się wewnętrznie. 
Zrobiam prawo jazdy, gdzie bym nie 
pomyślała w życiu, że będę miała pra-
wo jazdy, że będę jeździć autem! Pracu-
ję w Biedronce jako kasjerka. I też nigdy 
w życiu bym nie powiedziała, że będę 
mieć taką pracę. Pracuję już od  roku 
i czuję się w tej pracy spełniona. Na po-
czątku obawiałam się. Ja do pracy, Pani 
Ilono? 

– No tak! Oczywiście, że  tak. Spró-
buj, zobaczysz. Ja w ciebie wierzę, zo-
baczysz, że ci się uda. 

No i na dziś, jak obserwuję dużo 
spraw udało mi się zrealizować. 

Ja to robię, udaje mi się. Z każdym 
moim nowym wyzwaniem, doświad-

czeniem, które udaje mi się zre-
alizować – mówię „ja potrafię”. 

Całe życie było inaczej. Wszystkiego 
się  bałam, byłam przestraszona. Nie 
potrafiłam. Tego nie zrobię. A  teraz, 
choćbym czegoś nie umiała, nie po-
trafiła, to mam inne nastawienie. Mu-
szę spróbować. Bo wiem, że spróbuję 
i mi się to w jakiś sposób uda zrobić. 
Będę szczęśliwa. Tak samo było tutaj 
na  początku. Zrobiłam to, tamto, zo-
baczyłam, że jestem wartościowa i coś 
potrafię. 

Na ten czas, po tych 5 latach, na py-
tanie czy chciałabym się już stąd wy-
prowadzić – póki co nie, nie mam ta-
kich myśli. Dużo osób pyta, dlaczego 
nie chcę się już usamodzielnić. Dlacze-
go? Przede wszystkim czuję się tu bez-
pieczna, mam pomoc. Gdy mam złe 
dni, potrzebuję rozmowy z wychowaw-
czynią, Panią Iloną. Wspiera mnie, po-
wtarza, że dam radę. – Ty wychowujesz 
4 dzieci, pracujesz i się jeszcze uczysz. 
Dasz radę. Nie łam się. Dla  ciebie nie 
ma rzeczy niemożliwych. Ty  już tyle 
osiągnęłaś. 

To  mi pomaga, dodaje skrzydeł. 
Jeszcze tego potrzebuję. Oczywiście 
mam świadomość, że kiedyś ten mo-
ment nastanie, że będę musiała „pójść 
na swoje” i zacząć na nowo życie. Cho-
ciaż to życie, zaczęło się właśnie tutaj 
– na nowo. Tu jest mój dom. 

Ten dom jest też domem dla moich 
dzieci. One mają tu naprawdę bardzo 
dobrze. W zasadzie mogę powiedzieć, 
że maja tu więcej niż niektóre dzieci 
w normalnych domach, bo obok rze-
czy typu: zabawki, przybory szkolne 
są wspólne wycieczki, ciągły kontakt 
z innymi, organizowane wyjazdy. Sa-
mej z czwórką dzieci nie stać by mnie 
było na  tego typu atrakcje dla  nich. 
Opieka psychologa, w ychowawcy 
jest dla dzieci równie ważna. Tu mają 
to zapewnione. Ja też się tego tu uczę. 
Jak podchodzić do dzieci i ich potrzeb, 
problemów. Wiem, że na tym etapie ży-
cia zawsze mogę liczyć na to wsparcie. 

W  przyszłości chciałabym tutaj 
pracować, związać swoje życie z  tym 
domem. Jeśli nie pracować, to przyjeż-
dżać tu i rozmawiać, pomagać. Często 
robię takie wieczorne albo poranne 
„obchody” po  dziewczynach, rozma-
wiam z nimi. Potrzebujemy tego. 

• Utrzymujesz kontakt z dziewczy-
nami, których już tutaj nie ma? 
Zawierają się w tym miejscu przy-
jaźnie, które trwają dłużej?

Tak, bardzo dużo było tutaj dziew-
czyn, kobiet, które  poznałam w Domu 
Samotnej Matki w Zopowych. Utrzymu-
ję z nimi kontakt. Te kontakty są oczywi-
ście różne. Są mocniejsze, są też słabsze. 
Najmocniejszy kontakt mam z  Sylwią, 
również osobą uzależnioną. Ona wróciła 
już do swojego miasta. Co roku pamięta-
my o swoich urodzinach. Takie życzenia 
jak dostaję od niej, to chyba nikt mi nie 
składa. Po tych wszystkich doświadcze-
niach i przejściach, które w pewien spo-
sób nas łączą – ona dokładnie wie, jak 
dotrzeć do mnie. Zawsze, gdy coś napi-
sze, mówię „wow”. Sylwia trafia w punkt. 
Tak, utrzymujemy kontakty, dzwonimy 
do siebie, piszemy, ale też odwiedzamy. 

• Jak się zmieniło życie Sylwii?

Oczywiście pozytywnie. Ona też była 
w  ciąży. Urodziła tu Frania. Wyprowa-
dziła się już do siebie z powrotem. Tam 
mieszka z partnerem, żyje w trzeźwości. 
Pracowała, teraz zajmuje się  dziećmi. 
Cały czas jest wszystko u niej dobrze. 
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• Angelika, powiedz mi proszę, jak 
podczas twojego pobytu tutaj 
zmienił się ten ośrodek? Jaki jest 
teraz, a jaki był kiedyś?

Zmieniło się  wszystko. Jak tu przy-
jechałam, na początku się przestraszy-
łam. Weszłam na hall, pełno dywanów 
i w ogóle… tak ciemno, ponuro. Gdzie 
ja trafiłam?! Jak ja sobie tutaj poradzę? 
Lęk, obawy. Przez tych 5 lat zmieniło 
się  naprawdę bardzo dużo. Wyremon-
towaliśmy dom. Zrobiliśmy pokoje, 
ogrzewanie centralne. Bawialkę odma-
lowaliśmy, zrobiliśmy ją kolorową. Meble 
wymieniliśmy. Jest bardzo dużo zmian. 
Mamy aktualnie 5 łazienek, gdzie wcze-
śniej była tylko jedna. Mamy 3 toalety, 
a była tylko jedna. Mamy pełen komfort. 
Kończymy remont mieszkania z łazien-
ką. Dzieci mają swój pokój, ja mam swój. 
Niedługo się  tam przeprowadzę. Ja  je-
stem pełna podziwu, to jest duża, ogrom-
na praca naszej kadry kierowniczej, Pani 
Ilony. 5 lat temu było szaro, buro, teraz 
jest kolorowo, jasno, świeżo. Cały czas 
planujemy remonty. 

• A co chcecie jeszcze zmienić?

Chcemy zrobić korytarz, poprawki 
w  pomieszczeniach, pokojach. Przy 
wyprowadzkach zawsze trzeba trochę 
odświeżyć, pomalować na nowo. Pani 
Ilona ma ciągle pomysły na ten dom. 
Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. 

Dzieci biorą przykład z  rodziców. 
Dużo dziewczyn mieszkających tutaj nie 
miało tego przykładu. Dla mnie takim 
przykładem jest na  pewno Pani Ilona. 
Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale jej 
osoba, działanie, praca, jej podejście 
do nas jest po prostu fascynujące. Pani 
Ilona inspiruje. Czasami wpada na kuch-
nię i mówi: – Dziewczyny, dziś będzie go-
tować to i to. – My na to, że nie potrafimy. 
– no to się nauczycie. Kwestia przygoto-
wań na święta, dopinania wszystkiego. 
Ona to nam wszystko pokazuje, inspiruje 
nas do działania. Potem efekty są cudow-
ne. Lubię gotować. Moim specjałem jest 
zupa kalafiorowa i  pierogi. Robimy tu 
sobie „dni pierogowe”, wieczorami sia-
damy i sobie je wspólnie lepimy. 

• Powiedz mi coś o  swoich dzie-
ciach.

Najstarszy jest Filipek. Filip miesz-
kał u cioci rok czasu, był w takiej „pie-
czy zastępczej” dopóki nie przeszłam 
terapii i nie odzyskałam go. Nie chciał 
z początku wyprowadzić się z rodzinne-
go miasta. Musiałam pokazać mojemu 
dziecku, że go po prostu kocham. Musiał 

mnie na nowo pokochać. Musiałam mu 
tą swoją miłość do niego na nowo poka-
zać, wzbudzić w  nim poczucie bezpie-
czeństwa. Było bardzo trudno. Mój syn 
podnosił na  mnie rękę, bo  widział jak 
mój partner mnie bije. Tak samo mnie 
traktował. Mówił mi bardzo przykre 
słowa. To było dla mnie bardzo trudne 
doświadczenie. Bardzo dużo rozmawia-
łam z  Filipem. Tłumaczyłam, że  nigdy 
go  nie zostawię. Po  jakimś czasie Filip 
powiedział mi, że mnie kocha taką jaką 
jestem. Jego słowa znaczyły dla mnie bar-
dzo dużo. 

Filip jest pięknym, uśmiechniętym 
chłopcem. Skończył 10 lat, chodzi do 4 
klasy szkoły podstawowej. Lubi grać 
w piłkę nożną, składać modele samo-
lotów, klocki lego. Jest ambitny, uparty, 
jest bardzo dobrym dzieckiem.

Amelia ma 8 lat, chodzi do 2 klasy. 
Emocjonalnie jest podoba do  mnie, 
bardzo wrażliwa, ale  jest wesoła 
i  uśmiechnięta. Miła, sympatyczna 
i spokojna dziewczynka. Lubi towarzy-
stwo i uwielbia bawić się lalkami.

Paulinka ma 6 lat, chodzi do przed-
szkola. To jest taki chodzący „śmieszek”, 
mały „szogunek”. Cały czas się śmieje. 
Ma dużo energii i siły. Bawi się lalkami.

Maja ma 4 latka, też chodzi do przed-
szkola. Ludzie mówią, że to  jest mini 
wersja mnie. Cała mama. Charakter 
ma mój. Jest zawzięta, uparta, stanow-
cza, troszeczkę chce rządzić. Przesym-
patyczna, słodka, bardzo mądra jak 
na swoje 4 latka. Bardzo dużo dało to, 
że Maja jest wychowana tutaj. Nikogo 
się tutaj nie boi, do kogo pójdzie tam 
ją  lubią. Jest odważna, ma staranie 
o  każde nowe dziecko. Szuka z  nim 
kontaktu. Jest opiekuńcza. 

Moje dzieci są  cudowne. Kocham 
je nad życie. Nie potrafiłabym bez nich 
być. Dla każdego z nich staram się mieć 
chwilę. Oczywiście najmniejsze dzieci 
najbardziej absorbują. Gdy miała poja-
wić się Maja, przygotowałam rodzeństwo 
na  tą  okoliczność. Rywalizacja o  mój 
czas dla nich oczywiście jakaś tam jest 
między nimi. Ale radzę sobie. Moje dzie-
ci rozumieją, że mama chodzi do pracy, 
że zarabia pieniążki na życie, na różne 
potrzeby dla nich. Staram się im wszyst-
kim poświęcać jak najwięcej czasu. Dzie-
lą się ze mną tym jak im mija dzień. 

• A jakie masz hobby?

Na tym etapie na jakim jestem, dość 
ciężko z takim wolnym czasem dla sa-

mej siebie. Pracuję na ¾ etatu w systemie 
zmianowym. Chodzę na  rano, popo-
łudnia, nocki. Jak przychodzę z pracy – 
to oczywiście idzie się do dzieci, potem 
obowiązki domowe, trzeba coś zrobić. 

Myślę, że taką moją pasją są sprawy 
związane z byciem terapeutką. Mój czas 
wolny to rozmowy z dziewczynami o ży-
ciu, problemach. W tej pasji odnajduję 
swoją wartość. Dziewczyny często py-
tają mnie o zdanie. To jest takie obopól-
ne wsparcie. One mają coś ode mnie, 
ja od nich. Moje hobby to bycie z nimi, 
spędzony wspólnie czas i rozmowy.

• A jak ocenisz kontakty Domu Sa-
motnej Matki ze  społecznością 
lokalną? Czy integrujecie się?

Na  początku po  moim przyjeździe, 
tych kontaktów było niewiele. Aktual-
nie jest zdecydowanie więcej. Naprawia-
my to. Uczestniczymy w  spotkaniach 
Koła Gospodyń Wiejskich w Zopowych, 
we  wszystkich imprezach. Robimy tu 
Dzień Dziecka, wioska i okoliczne miej-
scowości przyjeżdżają do  nas. Poka-
zujemy ludziom, że  nie jesteśmy „złe”. 
Jesteśmy ludźmi, jesteśmy tak jak inni. 
Angażujemy się i współpracujemy. Chce-
my tego. Co roku coraz więcej osób nas 
odwiedza. Ludzie dostrzegają te zmiany 
na lepsze, w nas i w DSM. Nie bazujemy 
tylko na pomocy społecznej, chcemy pra-
cować i pracujemy. Utrzymujemy się tak 
jak inni. Ludzie zagadują mnie w pracy 
przy kasie, zawsze powiedzą miłe słowo, 
w pewien sposób stajemy się rozpozna-
walne. Nasze relacje się zmieniają. Ta ko-
munikacja jest już inna, poprawia się. 

• Jak oceniasz się jako matka?

Jeszcze wiele muszę się  nauczyć. 
Cierpliwości, stanowczości – bo to waż-
ne, aby wypośrodkować co  można, 
a co nie. Czy jestem dobrą matką? Teraz 
tak. Kiedyś nie, nie byłam. Zawiodłam 
na całej linii. Teraz tak, jestem dobrą 
matką. Jeżeli moje dzieci są  szczęśli-
we, mają uśmiech na twarzy i niczego 
im nie brakuje, czują się bezpieczne – 
to jest najważniejsze. No i mamy siebie. 
To jest to. 

• Angelika, życzę ci spełniania i re-
alizacji planów jakie masz, bliż-
szych i dalszych. Oczywiście abyś 
ułożyła sobie życie, tak jak tego 
oczekujesz i  pragniesz. Niech 
ci się szczęści i układa, tobie i two-
im dzieciom.

  Mateusz Kitka
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To  bardzo ciekawa i  dobra ini-
cjatywa. MIS to środki w wyso-
kości 5 tys. zł do wykorzystania 

przez sołectwa. Gminy zapewniają 
1 tys. zł dodatkowego wkładu finan-
sowego.

Pieniądze, które otrzymujemy, 
wpływają na polepszenie jakości życia 
naszych mieszkańców. Główną cechą 
MIS jest pewnego rodzaju dowolność 
projektowa w  wyborze wydatkowa-
nia środków. Budżet marszałkowski 
z  pewnością jest bardzo pomocny 
w działaniach własnych samorządów 
gminnych. Wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców.

Jeśli chodzi o wydatkowanie 
środków z MIS, są to najczęściej 
pieniądze kierowane w miejsca 

spotkań, sale integracyjne, remonty 
dróg, świetlic oraz ich wyposażenia. 

Są to pieniądze, które bardzo po-
magają w realizacji tych zadań. Jest 

to inicjatywa godna kontynuowania 

– dodaje Burmistrz Kazimierz Bedryj

  Gmina Głubczyce

Każdy właściciel lub  zarządca budynku musi zło-
żyć deklarację z  informacją o  zainstalowanym 
źródle ciepła i  spalania paliw (piec, kominek, 

a  nawet kuchnia węglowa). Katalog urządzeń, które 
muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) obejmuje m.in. kotły i grzejniki 

gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, czy ogrze-
wanie elektryczne. W przypadku mieszkania w bloku 
to  zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast 
jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. ko-
minek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Złóż deklarację źródła ciepła

Podpisano kolejne umowy w ramach 3 edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Czasu jest niewiele – do 30 czerwca 2022 r. możesz ją złożyć w Urzędzie Miejskim

Obowiązek złożenia deklaracji 
o źródle ciepła i spalania paliw wyni-
ka z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o  centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 554). 

TERMINY:

• 12 miesięcy na  złożenie deklara-
cji dotyczącej budynku oddanego 
do użytku przed 1 lipca 2021 r.

• 14 dni na złożenie deklaracji doty-
czącej budynku oddanego do użyt-
ku po 1 lipca 2021 r.

W myśl art. 27h ustawy z dnia 21 li-
stopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków 
za  brak złożenia deklaracji  w  wyżej 
wymienionym terminie będzie grozić 
grzywna, która jest wymierzana na za-
sadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Jej niezłożenie w  terminie może 
skutkować grzy wną w  w ysokości 
do 500 zł, która może wzrosnąć nawet 
do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę 
sądową. Wszelkie informacje doty-
czące składania deklaracji znajdują 

się  na  stronie: Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków – materiały 
do pobrania.

Deklarację można składać przez in-
ternet lub w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach.

Więcej informacji dostępnych jest 
na stronach:

www.zone.gunb.gov.pl

www.gunb.gov.pl/strona/central-
na-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow

DEKLARACJA A. – Budynki i lokale mieszkalne DEKLARACJA B. – Budynki lokale niemieszkalne

P R Z Y P O M I N A M Y ,  Ż E   T E R M I N  Z Ł O Ż E N I A  D E K L A R A C J I  U P Ł Y W A  3 0  C Z E R W C A  2 0 2 2  R .

Zbigniew Ziółko, Ewa Pomes, Zuzanna Donath-Kasiura, Kazimierz Bedryj
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Czy wolno palić 
ogniska w swoim 
ogrodzie?
WDROŻENIE „SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

Wiosna to czas intensywnych 
porządków w naszych przy-
domowych lub działkowych 

ogródkach. Pojawia się jednak pro-
blem co  zrobić ze  zgromadzony-
mi liśćmi, gałęziami czy koszoną 
trawą. Niestety część osób decydu-
je się  na  to  żeby te  resztki spalić. 
A to duży błąd.

Stop paleniu roślinnych odpa-
dów!

Polskie prawo zabrania spalania po-
zostałości roślinnych, gdyż są one obję-
te obowiązkiem selektywnego zbiera-
nia. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach wraz z  rozporządzeniem 
dotyczącym selektywnego zbierania 
odpadów zobowiązuje wszystkich 
obywateli do segregowania odpadów, 
także bioodpadów. Na gminach ciąży 
obowiązek do ich selektywnego zbiera-
nia. Dlatego też spalanie odpadów zie-
lonych w ogniskach oraz na terenach 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
jest niedopuszczalne.

Jak spalane bioodpady wpły-
wają na powietrze?

Spalanie liści prowadzi do  zanie-
czyszczenia powietrza, problemów 
zdrowotnych oraz stwarza zagroże-
nie pożarowe. Ze względu na wilgoć, 
która jest zawarta w  liściach, spalają 
się one wolno, w wyniku czego wytwa-
rzają duże ilości drobnych cząsteczek 
pyłu takich jak PM10 i  PM2.5 , sadzy, 
a także węglowodorów i tlenku węgla. 
Cząsteczki te  mogą wnikać głęboko 
w tkanki płucne i powodować kaszel, 
problemy z  oddechem, ból w  klatce 
piersiowej, duszność i napady astmy.

Co zrobić z liśćmi i roślinny-
mi pozostałościami? 

Liście można pozostawić na  ziemi 
lub przejechać po  nich kosiarką by 
przyspieszyć ich rozkład. Rozdrob-
nione liście można wykorzystać jako 
ściółkę wokół roślin ogrodowych. 
Ograniczają rozrost chwastów, prze-
ciwdziałają nadmiernemu nagrze-
waniu się  gleby oraz jej wysychaniu. 
Jesienią liście można przekopać w wa-
rzywniku – użyźnią w ten sposób glebę. 
Można również rozpocząć komposto-
wanie zgrabionych liści.

Jeśli nie chcemy kompostować 
odpadów zielonych to  należy je  zbie-
rać w  specjalne worki, które odbie-
rają służby miejskie odpowiedzialne 
za utrzymanie czystości.

  Gmina Głubczyce

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

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach).

 Spalanie trawy, liści 
czy gałęzi w przydomowych 
ogródkach wbrew zakazom 

grozi karą grzywny w 
wysokości od 500 do 5000 zł 



8 MAJ 2022

Samorząd Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.pl

Kampania informacyjno‑
edukacyjna związana 
z gospodarką odpadami 
na terenie Gminy Głubczyce
Gmina Głubczyce realizuje Projekt Nr RPOP.05.02.00-16-0019/17 o nazwie  
„Kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami na terenie 
Gminy Głubczyce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Powyższy Projekt realizowany 
jest w partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i Usługami 

Komunalnymi Sp. z o.o. „Kampania 
informacyjno-edukacyjna związa-
na z  gospodarką odpadami na  te-
renie Gminy Głubczyce” obejmuje 
przeprowadzenie różnorodnych 
form działań informacyjno-edu-
kacyjnych skierowanych do dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych, 
z zakresu prawidłowej gospodarki 
odpadami komunalnymi. Celem ni-
niejszego projektu jest zwiększenie 
proekologicznej świadomości społe-
czeństwa oraz ukształtowanie wła-
ściwych postaw i zachowań w odnie-
sieniu do gospodarki odpadami.

W ramach projektu zostały dotych-
czas przeprowadzone następujące za-
dania:

• opracowano i wydrukowano ulotki, 
plakaty i broszury poświęcone pra-
widłowej segregacji odpadów,

• zakupiono pojemniki do segregacji 
poszczególnych frakcji odpadów tj. 
papieru, metali i  tworzyw sztucz-
nych, szkła oraz zużytych baterii 
dla wszystkich szkół podstawowych 
oraz przedszkoli na terenie Miasta 
Głubczyce,

• stworzona została podstrona in-
ternetowa związana z prawidłową 
gospodarką odpadami na  terenie 
Gminy Głubczyce,

• zakupiono banery reklamowe typu 
roll-up oraz stworzono plakaty o te-
matyce gospodarki odpadami,

• wyprodukowano 15 filmów (spotów) 
dotyczących m.in. „Korzyści z segre-
gacji odpadów”, „PSZOK w Głubczy-
cach”, czy „Elektrośmieci”, które 
przez cały pozostały okres projektu 
są emitowane w lokalnej telewizji.

• zorganizowano spektakle ekolo-
giczne dla  dzieci w  wieku przed-
szkolnym oraz szkolnym, akcję 
sprzątania Lasu Marysieńka, a także 
Ekologiczny Piknik Rodziny.

Projekt przewiduje również dnia 
5 czerwca 2022 r. w  godzinach 15:00-
19:00 przy Ratuszu Miejskim w Głub-
czycach organizację Festiwalu pt. 
„Bądź Eko-bohaterem”. W  II połowie 
roku 2022 odbędzie się  kontynuacja 
kampanii informacyjno-edukacyjnej 
oraz zrealizowane zostaną kolejne za-
dania, które wyznaczyła sobie Gmina.

  Gmina Głubczyce
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Od lewej: Grzegorz Gryt, Grzegorz Utracki, Daria Kardaczyńska, 
Kazimierz Bedryj, Barbara Piechaczek, Mirosław Szymanek

Głównym tematem posiedzenia było przygotowa-
nie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
i  przyjęcie projektu Uchwały zatwierdzającej 

Sprawozdanie finansowe i  merytoryczne za  2021 rok 
oraz przyjęcie projektu Uchwały Planu finansowego 
Stowarzyszenia na rok 2022.

W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z informacjami do-
tyczącymi Funduszu Mikroprojektów w perspektywie 2021-
2027. W spotkaniu uczestniczyli także: Grzegorz Gryt Wójt 
Gminy Lyski, Grzegorz Utracki Wójt Gminy Krzyżanowice, 
Mirosław Szymanek Wójt Gminy Mszana oraz Dyrektor Se-
kretariatu Euroregionu Silesia Pani Daria Kardaczyńska.

Gmina Głubczyce należy do Euroregionu Silesia od roku 
1998. W bieżącym roku w ramach mikroprojektu realizu-
jemy projekt „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież 
i platform widokowych Euroregionu Silesia. Głównym ce-

lem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pogranicza 
polsko-czeskiego pod względem turystycznym oraz pro-
mowanie szlaku wież i platform widokowych. Celem szcze-
gółowym projektu jest uatrakcyjnienie wież widokowych 
oraz ich otoczenia. Projekt realizujemy wspólnie z Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej, Arboretum Bramy Morawskiej w Raci-
borzu, Gminą Pietrowice Wielkie oraz czeskim parterem 
Budišov nad Budišovkou.

Szlak Silesianka to 34 wieże i platformy widokowe w uro-
kliwych zakątkach, w tym nasza wieża widokowa w Ratuszu 
Miejskim w Głubczycach. Od dnia 01.06.2022 r. będzie pro-
wadzony konkurs z  nagrodami „Podróżuj szlakiem Sile-
sianka”. Pełny regulamin konkursu zostanie opublikowany 
na www.silesianka.eu w zakładce „Program lojalnościowy”.

  Z-ca Burmistrza 
Kazimierz Bedryj.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Dorzecza Górnej Odry
W dniu 28.03.2022 r. w Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Ratuszu Miejskim odbyło 
się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

Fragment mapy promującej projekt szlaku wież i platform widokowych 
Euroregionu Silesia
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Obchody Światowego Dnia Wody są świetną okazją 
do spędzenia wspólnie czasu z naszymi miesz-
kańcami, a szczególnie z najmłodszym pokole-

niem. Zwracając przy tym szczególną uwagę na aspekt, 
jak ważna w życiu człowieka jest woda i jak o nią dbać, 
aby jej nie zabrakło. W ramach tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Wody gościliśmy nasze lokalne szkoły 
i przedszkola na lekcjach edukacji ekologicznej, prze-
prowadzanych w naszej siedzibie. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z zachodzącymi procesami w produkcji i 
dystrybucji wody pitnej. Przy okazji zwiedziły obiekty 
infrastruktury technicznej, w tym pompownie wody 
oraz komorę zasuw. Dzieci zobaczyły jak działa samo-
chód specjalistyczny typu WUKO. Odwiedziły również 
nasze pszczółki, które już ciężko pracują

Z tej okazji zorganizowaliśmy również konkurs „Wodo-
ciągi w oczach dziecka”, którego celem było rozpowszech-
niane wiedzy, co do roli jaką pełni przedsiębiorstwo wo-
dociągowe, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, 
a w szczególności środowiska 
wodnego i infrastruktury z nią 
związanej, rozwijanie twórczej 
inicjatywy dziecka oraz propa-
gowanie wiedzy ekologicznej 
i kształtowanie proekologicz-
nych postaw wśród dzieci.

Konkurs został rozstrzy-
gnięty w dniu 9 kwietnia. 
Wpłynęły 92 przepiękne i po-
mysłowe prace plastycznych. 
Komisja miała duży problem 
z wyborem i oceną ponieważ 
poziom prac plastycznych był 
bardzo wysoki. Ocenie podle-
gała – samodzielność wykona-
nia pracy, estetyka pracy, pomysł, ujęcie tematu. Do komisji 
konkursowej oprócz pracowników spółki GWiK sp. z o.o. 
zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Głubczyce oraz 
firmy Top Farms Głubczyce.

W konkursie, poszczególnych kategoriach zostali nagro-
dzeni:

W kategorii I – dzieci w wieku przedszkolnym:
1. miejsce – Antoni Gierus
2. miejsce – Alicja Izienicka
3. miejsce – Iga Majewska
• wyróżnienie dla Antoniego Mazur

W kategorii II – uczniowie klas I-III szkoły pod-
stawowej:

1. miejsce – Kacper Pająk
2. miejsce – Milena Krzemińska
3. miejsce – Jakub Madejczyk
• wyróżnienie dla Kacpra Barabasz
• wyróżnienie dla Lucjusza Dzieża

W kategorii III – uczniowie klas IV-VIII szkoły 
podstawowej:

1. miejsce – Julia Kępa
2. miejsce – Maja Żebro
3. miejsce – Amelia Krawiec
• wyróżnienie dla Bartosza 
Bociek
• wyróżnienie dla Aleksan-
dry Malkiewicz
• wyróżnienie dla Jakuba 
Bobkier
• wyróżnienie dla Antoniego 
Kubat

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział 
w konkursie a zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy. Zaprasza-

my do udziału w kolejnych konkursach, których na pewno 
nie zabraknie. Już pracujemy nad kolejnym. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w lekcjach edukacyjnych, bo gdzie jak nie u 
nas najlepiej zapoznać dzieci z procesem technologicznym 
produkcji wody pitnej i pokazania skąd się bierze woda w 
kranie i jak ważna jest w naszym życiu.

  Marcin Grabuńczyk 
Dyrektor finansowy/Prokurent

Światowy Dzień 
Wody 2022 
GWiK Sp. z o.o.
22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem 
przewodnim „Wody podziemne. Uczynić widzialnym niewidoczne”

Marcin 
Grabuńczyk
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Co zrobić z niewybuchem?

Tymczasowy areszt dla podejrzanego 
o zabójstwo

Podejrzany o rozbój w rękach 
policjantów

Pierwszą najważniej-
szą zasadą w  przy-
padku odnalezienia 

niewybuchu jest zacho-
wanie najwyższej ostroż-
ności. Nie wolno dotykać 
znalezisku. Dobrze jest też 
wyraźnie oznakować miej-
sce odnalezienia niewy-
buchu w celu ostrzeżenia 
osób postronnych, aby nie 
narażać ich bezpośrednio 
na niebezpieczeństwo.

Po znalezieniu niewybuchu 
należy niezwłocznie powiado-
mić policję. Funkcjonariusze 
w  dalszych krokach powia-
domią patrol saperski, który 
zabezpieczy ładunek. To mun-
durowi na miejscu podejmują 
decyzję, czy niewybuch może 
grozić bezpieczeństwu osób 
postronnych i  czy konieczne 
jest organizowanie ewakuacji.

Podczas zgłaszania nale-
ży dokładnie określić miej-
sce oraz podać szczegółowy 
opis znalezionego przed-
miotu. 

Jeśli znalezisko znajdu-
je się  w  miejscu trudnym 
do zlokalizowania, np. pole 
wtedy pozostańmy na miej-
scu do czasu przybycia służb.

Pamiętajmy, że  pod żad-
nym pozorem nie możemy 
lekceważyć znaleziska. Ła-
dunek znajdujący się  w  po-
cisku może w każdej chwili 
detonować.

  mł. asp.  
Łukasz Golinowski

Policjanci otrzymali 
informację o zagi-
nięciu 39 -letniego 

mieszkańca gminy Kietrz. 
Funkcjonariusze z Kietrza 
i Głubczyc, z pomocą stra-
żaków, rozpoczęli poszu-
kiwania zaginionego.

W wyniku pracy operacyj-
nej kryminalni ustalili oso-

bę, która jako ostatnia kon-
taktowała się telefonicznie z 
zaginionym. Pojechali pod 
adres, gdzie miał zamiesz-
kiwać 27-letni mężczyzna. 
Podczas rozmowy policjan-
ci zauważyli, że zachowuje 
się on bardzo nerwowo. 
To wzbudziło podejrzenie 
funkcjonariuszy. W jednym 

z pomieszczeń znaleźli ciało 
zaginionego 39-latka. 27-la-
tek został natychmiast za-
trzymany i przewieziony do 
jednostki policji.

Na miejscu trwały czyn-
ności pod nadzorem proku-
ratury rejonowej. Zebrane 
materiały pozwoliły przed-

stawić podejrzanemu zarzut 
zabójstwa. 27-latek na wnio-
sek prokuratury został tym-
czasowo aresztowany. Grozi 
mu teraz kara dożywotniego 
pozbawienia wolności.

  mł. asp.  
Łukasz Golinowski

Na początku marca 
57-letni mieszka-
niec Głubczyc został 

zaczepiony przez młode-
go mężczyznę, by ten dał 
mu pieniądze. Mężczyzna 
odmówił i chciał iść do 
domu jednak został zaata-
kowany na klatce schodo-
wej. Sprawca zabrał mu 
telefon komórkowy oraz 
kilkaset złotych. W trak-
cie szarpaniny pomiędzy 
mężczyznami 57-latek do-
znał obrażeń ciała. Spraw-
ca uciekł ze swoim łupem.

Policjanci z Głubczyc na 
podstawie zebranego ma-
teriału szybko ustalili, kto 
może stać za tym przestęp-
stwem. Już kilka dni później 
na jednej z ulic miasta poli-
cyjny patrol zauważył podej-
rzanego o rozbój 21-letniego 
mieszkańca Głubczyc. Mło-
dy mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do jed-
nostki. Szybko okazało się, 
że 21-latek podejrzany jest o 
szereg innych przestępstw, 

w których miał ukraść sa-
mochód, paliwo, przesyłki 
kurierskie, a nawet włamać 
się do domu. Łączne straty 
poszkodowani oszacowa-
li na ponad 7 tys. złotych. 
21-latek decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na 
3 miesiące, z za popełnione 
przestępstwa grozi mu kara 
pozbawiania wolności do 12 
lat.

  mł. asp.  
Łukasz Golinowski

Wiosna to wzmożony okres prac polowych. Często do nas napływają zgłoszenia 
o znalezionych niewybuchach, które pozostały po wojnie. Czy na pewno wiemy jak 
w prawidłowy sposób postępować w przypadku kiedy odkryjemy takie znalezisko?

Policjanci otrzymali informację o zaginięciu 39-latka. W trakcie poszukiwań 
dotarli do osoby, który jako ostatnia miał mieć do czynienia z zaginionym. 
Okazało się, że 27-latek może stać za zniknięciem mężczyzny. W jednym z 
pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego, policjanci odnaleźli ciało 39-latka. 
Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został już tymczasowo aresztowany.

Głubczyccy policjanci zatrzymali 21–letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój. 
Na swoim koncie ma również kradzież samochodu, paliwa oraz przesyłek 
kurierskich. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Za popełnione 
przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.
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Z  przyjemnością informujemy, że  Dominika Ha-
merla uczennica klasy 3B w  Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Głubczycach, zdobyła tytuł fi-

nalisty w centralnym etapie XXVI Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności.

Olimpiada stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań 
uczniów i nauczycieli problemem żywienia, upowszech-
nianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdro-
wia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogól-
nopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Tematyką 
wiodącą tegorocznej edycji olimpiady było: „Nadciśnienie 
tętnicze – interdyscyplinarne podejście”, obejmującą epide-
miologię nadciśnienia, biochemię ciśnienia tętniczego oraz 
charakterystykę nadciśnienia jako jednostki chorobowej 
oraz związek z żywnością, żywieniem i stylem życia.

Zawody mają charakter trójstopniowy: etap I szkolny (za-
wody I stopnia), etap II okręgowy (zawody II stopnia) i etap 
III centralny (zawody III stopnia). Zainteresowanie wśród 
naszej młodzieży i chęć wzięcia udziału w olimpiadzie jest 
ogromne. Uczniowie, jak co roku, przygotowują się meryto-
rycznie do tej rywalizacji pod kierunkiem pani mgr Beaty 
Seń – nauczycielki biologii.

Zawody I stopnia odbyły się w naszej szkole w dniu 18 paź-
dziernika 2021 roku i polegały na rozwiązaniu testu, opra-
cowanego przez nauczyciela przygotowującego uczniów 
do tej olimpiady. Do etapu okręgowego zakwalifikowały 
się dwie uczennice z najwyższym wynikiem testu: Domi-
nika Hamerla i Amelia Mikler z klasy 3B o profilu biologicz-
no-chemicznym.

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 3 grudnia 2021 
roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jele-
niej Górze. Zadania do drugiego etapu opracował Komitet 
Główny Olimpiady, które dotyczyły nie tylko tematyki wio-
dącej, ale również z zakresu gastronomii, żywności i żywie-
nia. Do etapu centralnego zakwalifikowała się Dominika 
Hamerla - tegoroczna maturzystka.

Ze  względu na  sytuację epidemiczną, część pisemna 
eliminacji centralnych, wyłaniająca finalistów, została 
przeprowadzona w dniu 3 marca 2022 roku w formie on-
-line przez Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Nasza uczennica – Dominika 
Hamerla uzyskała w tej części wymagany wynik punktowy 
testu, uprawniający do uzyskania tytułu finalisty Olimpia-
dy Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Uczestnicy eliminacji 
centralnych tegorocznej 
edycji olimpiady otrzymali 
nagrody i  dyplomy, a  na-
uczyciele podziękowania 
za  wyróżniające przygoto-
wanie uczniów.

  Beata Seń 
Nauczycielka LO

DOMINIKA HAMERLA 
FINALISTKĄ XXVI 
OLIMPIADY WIEDZY 
O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Pani Beata Seń z podopieczną Dominiką Hamerlą. 
Poniżej gratulacje za wyróżniające 

przygotowanie uczennicy do olimpiady
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W imieniu instruktorów i har-
cerzy ZHR dziękuję organi-
zatorom XV Marszu Pamięci 

za  możliwość pielgrzymowania 
po raz kolejny 2 kwietnia w roczni-
cę śmierci i  narodzin dla  Nieba 
św. Jana Pawła II. 

To niełatwe, ale budujące doświad-
czenie wspólnotowego przeżywania 
rekolekcji w  drodze (modlitwy, śpie-
wy, Różaniec, Droga Krzyżowa) i tym 
razem okazało się  Bożym błogosła-
wieństwem. Choć ze względu na ni-
ską temperaturę, mroźny wiatr 
i  padający śnieg organizatorzy 
postanowili skrócić długość trasy 
z  Głubczyc do  Dobieszowa i  tam 
oficjalnie zakończyć wędrówkę, 
to nam i członkom Głubczyckiego 
Klubu Biegacza „Marysieńka” udało 
się dojść do końca, do Pietrowic. 

Zapewne też dzięki wzmocnieniu 
pysznymi i  sytymi posiłkami-poczę-
stunkami przygotowanymi dla  nas 
przez współorganizatorów w Gołuszo-
wicach, Równem i Dobieszowie. Szko-
da, że  tylko nieliczni uczestnicy do-
jechali do Pietrowic na zwieńczającą 
pielgrzymkowy plan Mszę św. odpra-
wioną przez przewodnika ks. Łukasza 
Gniłę (od sierpnia 2021 r. proboszcza 
parafii Braciszów) i ks. Norberta Mikle-
ra (inicjatora i przewodnika w pierw-
szych marszach od 2006 r. do 2008 r., 
obecnie proboszcza parafii Roszowicki 
Las k. Koźla). 

Przypomnijmy, że pomysł tej formy 
czczenia, wspominania osoby, ożywia-
nia i propagowania dzieła Świętego Pa-
pieża-Polaka zrodził się właśnie w bra-
ciszowskiej parafii i  w  pietrowickiej 
szkole im. Jana Pawła II, którego wów-
czas dyrektorem był Ireneusz Węgrzyn, 
a jego następca Bogdan Kulik z kolejny-

mi proboszczami kontynuuje 

do dziś 
to  zadanie. Do -

dajmy też dla  porządku, 
że  pomimo ograniczeń czy 

wręcz niemożliwości formalne-
go, oficjalnego organizowania marszu 
ze  względu na  epidemię w  poprzed-
nich dwóch latach indywidualnie 
bądź w małych grupach wierni tej idei 
śmiałkowie uparcie przemierzali pa-
pieski – głubczycki szlak.

W  tym roku 2 kwietnia przypadł 
w  sobotę. Od  siebie nieśmiało pod-
powiem, że może warto by rozważyć 
w  dalszej perspektywie „niekolizyj-

ny” termin marszu przypadający za-
wsze w  powielkanocną sobotę przed 
Świętem Miłosierdzia Bożego. W taką 
sobotę 2005 r. odszedł do Pana Jan Pa-
weł II. Dorosłym uczestnikom łatwiej 
byłoby maszerować i trudzić się w dniu 
wolnym od  pracy, kapłani nie byliby 
przeszkodzeni obowiązkami duszpa-
sterskimi (Święta Wielkanocne, Wielki 
Tydzień, niedziele), a dzieci i młodzież 
szkolna podejmowałaby ten trud nie 
zamiast lekcji. Jak uczniów zmobilizo-
wać? To zadanie trudniejsze, ale warte 
podjęcia przez nauczycieli, katechetów 
czy rodziców. W tym roku najwytrwal-
si dali radę. Choć uczestników było 
trochę mniej niż w  poprzednich la-
tach, to – jak na niesprzyjającą pogodę 
i dwuletnią przerwę – i tak frekwencja 
była zaskakująco dobra.

Jeszcze wieczorem tego dnia nasi 
starsi i młodsi instruktorzy i instruk-
torki (także spoza głubczyckiego środo-
wiska) spotkali się w auli „Rolniczaka” 
na wieczorze słów i pieśni papieskich 
i  o  papieżu. To  dla  nas – starszych 
bardzo optymistyczne świadectwo 
młodych, którzy, wbrew potocznym 
opiniom, potrafią głęboko, cieka-
wie, z namysłem sięgać do nauczania 
św. Jana Pawła II, do jego i o nim twór-
czości artystycznej, a  także do  wciąż 
żywego – nie okolicznościowego – przy-
kładu jego życia.

  Wiesław Janicki

Pielgrzymka w rocznicę śmierci i narodzin dla Nieba,  
papieża Polaka – św. Jana Pawła II
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Katyń, Smoleńsk. Pamiętamy!

Oddolnie, z  poczucia 
obywatelskich, pol-
skich powinności 

głubczyczanie-którzy chcą 
pamiętać znów spotkali 
się 10 kwietnia, by uczcić 
pamięć pomordowanych 
Polaków w  Katyniu i  in-
nych miejscach oraz ofiar 
zamachu w  Smoleńsku. 
Do  2018 roku spotykali-
śmy się na Placu Armii Kra-
jowej, gdzie ustawialiśmy 
tablicę poświęconą pa-
mięci naszych Rodaków, 
którzy tragicznie zginęli 
w Smoleńsku 10 kwietnia 
2010 r. Tak było do  czasu 
postawienia w  tym 
miejscu pomnika 
Św. Jana Pawła II. 
W dwóch ostatnich 
latach ze  względu 
na  epidemicz-
ne zakazy 
z g r o m a -
d z e ń  z a -
miast ape-
lu zaciągaliśmy 
honorowe warty 
w  kaplicy głub-
czyckiego kościo-

ła parafialnego, gdzie 
ta  i  inne tablice pamięci 
znalazły swe miejsce.

W  obecną 72. rocznicę 
Katynia i  12. rocznicę Smo-
leńska, w niedzielę na godz. 
16.00 zaprosiliśmy zainte-
resowanych na apel pamię-
ci pod krzyż misyjny przy 
głubczyckiej świątyni. Przed 
wyniesioną z kaplicy tablicą 
zgromadziło się  kilkadzie-
siąt osób, by zapalić znicze, 
złożyć kwiaty, odśpiewać 
hymn państwowy i w zadu-
mie wysłuchać stosownych 
pieśni Andrzeja Kołakow-
skiego, wierszy Zbigniewa 

Herberta, Przemy-
sława Dakow icza, 
Wojciecha Wencla 

i rozważań na podsta-
wie tekstów W. Wencla i ks. 
Stanisława Małkowskiego. 
Wspólnie odśpiewaliśmy 
też „Modlitwę o wschodzie 
słońca” Natana Tanenbau-

ma do  muzyki Przemysła-
wa Gintrowskiego. Ksiądz 
Kamil Sowada poprowadził 
modlitwy, m.in. Litanię Na-
rodu Polskiego. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Odra-
-Niemen, Solidarnej Polski, 
Partii Republikańskiej i Pra-
wa i Sprawiedliwości złożyli 
kwiaty i zapalili znicze.

Dziękujemy za  aktywną 
obecność uczestnikom ape-
lu. Zwłaszcza panu Stani-
sławowi Tomczakowi, temu 
organizatorowi spośród nas, 
który jak co  roku funduje 
i z synami rozkleja w Głub-
czycach i  okolicy okolicz-
nościowe plakaty. W niektó-
rych miejscach jeszcze przez 
kolejne miesiące przypomi-
nają innym o  tamtych jak-
że ważnych wydarzeniach. 
Tym razem, dzięki panu Sta-
nisławowi, każ-
dy uczestnik 

mógł wrócić do domu z pięk-
nie wydanymi zakładkami 
z wierszami Z. Herberta „Gu-
ziki”, L. Elektorowicza „Smo-
leńskie pole” i N. Tanenbau-
ma „Modlitwa o wschodzie 
słońca” oraz stosownymi ilu-
stracjami-symbolami i  na-
pisami: PAMIĘTAM KATYŃ 
1940, „i dymi mgłą katyński 
las”, SMOLEŃSK 10.04.2010 
DLACZEGO?, „Boże, pomóż 
przebaczyć”.

W  tę  Niedzielę Palmową 
Niebo po wielokroć płakało 
deszczem, ale  w  godzinie 
apelu wysyłało promienie 
słońca. Pod krzyżem nie było 
śmiertelnie pusto.

  Wiesław Janicki  
i Damian Dobrowolski

Pamięci pomordowanych Polaków w Katyniu i innych 
miejscach oraz ofiar zamachu w Smoleńsku

HARCERSKIE 
CZUWANIE I DROGA KRZYŻOWA
W piątek 1 kwietnia 2022 r. odbyło się Harcerskie 

Czuwanie w okresie wielkopostnym, które 
głubczyckie zuchy i harcerze rozpoczęli Mszą 

Świętą w Parafii św. Marcina w Gołuszowicach.

Następnie uczestnicy wraz z mieszkańcami Gołuszowic 
wyruszyli na Harcerską Drogę Krzyżową . Trasa naszej drogi 
liczyła 6 kilometrów, a każdą stację wyznaczały przydrożne 
krzyże. Pokusić się można o stwierdzenie, iż była to ekstre-
malna wędrówka bacząc na warunki pogodowe i wieczorną 

porę. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej udaliśmy się na bi-
wak w świetlicy Gołuszowic kontynuując nasze Harcerskie 
Czuwanie. Blisko północy przy ognisku harcerskim odbyła 
się uroczystość złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. W so-
botę rano harcerze starsi uczestniczyli w uroczystości upa-
miętniającej rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, a następnie 
dołączyli wraz z kadrą instruktorską do Marszu Pamięci.

  Katarzyna Mojzyk 
Komendant Hufca ZHP w Głubczycach

Harcerze z przedstawicielami samorządu 
oraz jednostek organizacyjnych przed 

wyruszeniem na XV Marsz Pamięci

Harcerska Droga Krzyżowa

Tablica  
Pamięci
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2 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU 

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

PRZYTULISKO GŁUBCZYCE – 
ZWIERZAKI DO ADOPCJI

W SP 3 w Głubczycach obchodziliśmy Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym prze-
słaniem tego dnia jest podnoszenie świadomo-

ści społecznej na temat spektrum autyzmu.

Aby przybliżyć uczniom zachowanie i sposób patrzenia 
na świat osób z autyzmem, Pani Lila przygotowała prezen-
tację „Mam autyzm”. Wcielając się w osobę dotkniętą au-
tyzmem, opowiedziała o tym, jak dziecko mające autyzm 
odbiera i czuje świat, w jaki sposób się z nim komunikuje.

Tego dnia większość uczniów i nauczycieli – na znak so-
lidarności z  osobami dotkniętymi autyzmem – przyszło 
do szkoły z niebieskim elementem garderoby.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się  do  akcji 
„Na niebiesko dla Autyzmu”.

   Korespondent Szkoły Podstawowej nr 3 
w Głubczycach

Dnia 6 kwietnia br. przy ZSM w Głubczycach 
odbyła się honorowa zbiórka krwi pod ha-
słem: „Młoda krew ratuje życie”. Wzięły 

w niej udział zarówno pracownicy szkoły, nasi 
uczniowie ZSM a także uczniowie ZSO.

Na nasz apel odpowiedziało 37 potencjal-
nych dawców a krew po konsultacjach lekar-
skich mogło oddać 10 dawców, każdy z nich 
po 0,45 litra.

Lista osób zarejestrowanych: Hryc-
kiewicz Marcin, ks. Sowada Kamil, Ky-
rcz Wiktoria, Wochnik Natalia, Worwa 
Dorota, Szuszkowska Katarzyna, Ła-
bińska Dominika, Wilk Katarzyna, 
Cisaruk Szymon, Popiela Jakub, Ni-

kolas Wojewoda, Wtykło Jakub, Mikołajczyk Tomasz, 
Smołka Filip, Tytko Krzysztof, Lipińska Natalia, Such 
Agnieszka, Pikuła Oliwia, Bażowska Ewelina, Herbut 
Wiktoria, Kosa Michał, Pączko Angelika, Wiśniewska 
Weronika, Buczek Paulina, Słocki Marcin, Pekar Ma-

teusz, Tytko Marcin, Białek Artur, Słowik Przemy-
sław, Natkański Paweł, Balicz Maciej, Olbrecht 

Mateusz, Poźniak Kevin, Jaworski Marcel, 
Igliński Łukasz, Skibiński Dominik, Bier-

nacki Łukasz.

Lista dawców: Hryckiewicz Marcin, 
ks. Sowada Kamil, Popiela Jakub, Miko-
łajczyk Tomasz, Cisaruk Szymon, Tytko 
Krzysztof, Wiśniewska Weronika, Lipiń-
ska Natalia, Słocki Marcin, Natkański 
Paweł.

Dziękujemy Wam Krwiodawcy!
   Beata Lehun 
opiekun SK PCK

Dnia 21 marca ucznio-
wie klas 4 i  5 SP3 
w  Głubczycach byli 

z  wizytą w  głubczyckim 
Przytulisku. 

Spotkanie z  psami oraz 
zabawa z  kotami sprawiła 
uczniom i zwierzętom wiele 
radości. Była to lekcja odpo-

wiedzialności za zwierzęta, 
opiekuńczości oraz dobroci 
serca dla żywych stworzeń. 
Mamy nadzieję, że wszystkie 
przysmaki i prezenty spodo-
bały się zwierzakom.

   Korespondent Szkoły 
Podstawowej nr 3 

w Głubczycach
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HEJ HO, HEJ HO, DO LASU BY SIĘ SZŁO!

O "NIEZŁOMNYCH" W ZSM

W dniu 12 kwietnia, na zapro-
szenie Nadleśnictwa Prud-
nik i  Lasów Państwowych, 

uczniowie klas 1al, 3a, 3ef i  3l ZSM 
Głubczyce wraz z  wychowawcami, 
uczestniczyli w akcji sadzenia lasu 
przez uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z Głubczyc.

Przed przystąpieniem do  prac, 
uczestnicy zostali zapoznani z  za-
sadami sadzenia drzewek. Po  prze-

prowadzonym instruktażu, wszyscy 
otrzymali kostury oraz kasety z  sa-
dzonkami dębu i  buka i  przystąpili 
do pracy. Na wskazanej przez leśników 
działce o powierzchni 1 ha, posadzili 
w lesie kilka tysięcy młodych drzewek. 
Pogoda dopisała, humory również 
a po pracy czekał gorący poczęstunek 
przygotowany przez Lasy Państwowe 
i odpoczynek przy śpiewie ptaków!

Dziękujemy Nadleśnictwu Prudnik 
oraz Lasom Państwowym, a także Panu 
Krystianowi Isańskiemu za możliwość 
uczestniczenia w tej akcji. 

Zawsze będziemy pamiętać, że wła-
śnie ten kawałek lasu został przez nas 
posadzony.

   Ekomaniac

3 marca gościliśmy w  Zespole 
Szkół Mechanicznych Marcina 
Żukowskiego, głubczyczanina, 

harcerza, byłego pracownika IPN. 
Nasz gość to  harcmistrz Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej, wi-
cekomendant Chorągwi Harcerzy 
Ziemi Opolskiej. Założyciel pierw-
szych drużyn w Głubczycach i Głu-
chołazach.

Wiceprezes Oddziału Opolskiego 
Stowarzyszenia Odra-Niemen.

W latach 2015-2021 koordynator re-
gionalny akcji paczkowej na kresy „Po-
lacy-Bohaterom” i biegu pamięci żoł-
nierzy wyklętych „Tropem Wilczym”.

Przyjaciel kombatantów

Spot k a n ie zorga n izowa ne 
za zgodą dyrekcji ZSM przez wice-
prezesa klubu HDK PCK w  Głub-
czycach – Romana Borszowskiego, 
przy współpracy z  opiekunem 
Szkolnego Koła PCK – Beatą Lehun 
oraz rzecznikiem idei czerwono-
krzyskiej Marią Farasiewicz, która za-
anonsowała gościa.

Licznie zgromadzona młodzież, 
a także opiekunowie mieli okazję zapo-
znać się z postaciami żołnierzy wyklę-
tych. Prelegent przywołał postać mjr. 

Zyg-
munta Szendzie-
larza „Łupaszki”, 
u k r y w a j ą c e g o 
się  w  młynie w  po-
bliskiej wiosce Kró-
lowe. Uczniow ie 
obejrzeli także film 

Akcja sadzenia młodych drzew w pobliskim lesie przez uczniów ZSM

Licznie zgromadzona młodzież ZSM podczas wystąpienia Pana Marcina Żukowskiego
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WOJEWÓDZKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY
Po  trzech latach przerwy spo-

wodowanej pandemią, druży-
na reprezentująca Zespół Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach wzię-
ła udział w Młodzieżowym Turnieju 
Motoryzacyjnym na szczeblu woje-
wódzkim, który odbył się 23.04.2022 
roku w Wojewódzkim Ośrodku Ru-
chu Drogowego w Opolu.

 Była to  już XXIV edycja tych pre-
stiżowych zawodów. Drużyna w skła-
dzie: Gracjan Grala z klasy 4cd, Maciej 
Buczek z klasy 2cd oraz Dawid Wójcik 

z klasy 1cd zajęła trzecie miejsce w wo-
jewództwie opolskim.

Podobnie jak w poprzednich latach 
rozegrano następujące konkurencje:

• test z przepisów ruchu drogowego,
• test z „krzyżówek”,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• obsługa motoroweru,
• jazda sprawnościowa motorowe-

rem,
• jazda sprawnościowa samochodem 

– tzw. test „Stewarta”.

Nasi uczniowie otrzymali upomin-
ki oraz karty zakupowe do  jednego 
ze znanych sklepów RTV AGD na kwotę 
200zł, a szkoła dyplom i puchar, który 
wzbogaci pokaźną kolekcję „Mechani-
ka". 

Wielkie gratulacje dla  całej 
drużyny!

   Krzysztof Malik

o  Lidii Lwow-Eberle, którą badacze 
dziejów najnowszych Polski określa-
ją mianem kobiety symbolu w  walce 
o  niepodległość. Niezłomność i  hart 
ducha żołnierzy wyklętych niezwykle 
barwnie i interesująco przedstawione 
przez prelegenta na  długo zapadną 
w pamięć i sumienia młodych ludzi.

Mając na uwadze dzisiejszą, wojen-
ną rzeczywistość nie zabrakło pytań 
i  odniesień do  sytuacji na  Ukrainie. 

Zaznaczyć należy, że wojna u naszych 
sąsiadów poruszyła i  zaniepokoiła 
uczniów. Żywo komentują i wyrażają 
swoje opinie o tej katastrofie. Dlatego 
też nie zabrakło komentarzy ze strony 
Marcina Żukowskiego na ten temat.

Na  koniec były podziękowania, 
kwiaty i  drobne upominki wręczone 
gościom przez uczniów z klasy 2l.

Marcin Żukowski zaprosił zgroma-

dzonych na X edycję Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych- „Tropem Wilczym”, 
a także obdarował szkołę broszurami 
i materiałami poświęconymi niezłom-
nym. Natomiast Roman Borszowski 
– wiceprezes HDK PCK w Głubczycach 
zachęcił uczniów do oddawania krwi. 
Przybliżył idee tej szczytnej akcji i po-
dziękował za  dotychczasową współ-
pracę.

   Krystyna Koziara

Już w  styczniu pojawiły się  pierwsze zwiastuny 
głośnego filmu „Sonata”. Filmu, który tak mnie 
urzekł swą fabułą, że postanowiłam czym prędzej 
zorganizować młodzieży ZSM wyjazd do kina HE-
LIOS w K-Koźlu. Oczywiście za zgodą i przy aproba-

cie dyrektora Jana Łaty. Zaraz po powrocie ze zdalne-
go nauczania podjęłam działania organizacyjne przy 
współpracy z życzliwą nam panią kierownik kina-Iza-
belą Lewicką. Wyjazd na „Sonatę” spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i wkrótce listę uczestników zapeł-
niło niemal dziewięćdziesiąt nazwisk. By sprawić pod-
opiecznym niespodziankę, nie zdradzałam, czego do-

tyczy tematyka filmu, którego ogólnopolska premiera 
odbyła się 4 marca tego roku i od razu wzbudziła wiele 
emocji.

Tak oto 15 marca liczna grupa podekscytowanej młodzieży 
MECHANIKA, ulokowana w dwóch autokarach z zaprzyjaźnio-
nego PKS-u, udała się do w/w kina. Lecz, paradoksalnie, moja 
osoba jako organizatora nie mogła tej ekipie towarzyszyć, gdyż 
poważne zapalenie krtani na kilka tygodni przykuło mnie 
do łóżka. Czując jednak zbliżającą się niemoc, przygotowałam 
tzw. wariant B, powierzając kierownictwo wycieczki Małgosi 
Wanickiej, która podjęła się tego zadania, będąc zresztą jed-

Baner prom
ujący film

 /  http://w
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nym z opiekunów. Przy okazji, jej klasa 
– 1 AL, którą mam przyjemność uczyć, nie-
mal w całości się zapisała, co naprawdę 
cieszy. Ponadto uczniowie z klas: 2 CD, 2 L 
(moi wychowankowie), 1 I, 2 I, 2 A, 3 BM, 3 T 
oraz 4 CD. W większości osoby, z którymi 
mam bezpośredni kontakt na zajęciach 
języka polskiego. Wszak kino to ważny 
element kształcenia kulturowego.

Wracając do samego wyjazdu. Licz-
na grupa wymaga kilku opiekunów, 
zatem w ich gronie znaleźli się także 
poza wspomnianą Małgosią: Krysia 
Koziara, Agnieszka Korczyńska, Viola 
Maciej jak i szkolny katecheta – ks. Ka-
mil Sowada.

Tymczasem słów parę o  samym 
filmie. Oparta na  faktach „Sonata” 
wzrusza i pokrzepia zarazem. To film 
o dawaniu siebie i niepoddawaniu się. 
Film, który zdobył Nagrodę Publicz-
ności na  Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Wyreżyserowa-
ny w zasadzie przez dokumentalistę – 
Bartosza Blaschke, przyciąga nie tylko 
wspaniałą fabułą, o  czym za  chwilę, 
ale  także plejadą znakomitych akto-
rów. A wśród nich: Małgorzata Forem-
niak, Łukasz Simlat, Jerzy Stuhr, Lech 
Dybik, debiutujący Michał Sikorski 
(główna rola) i inni.

Blaschke opowiada 
w  swym filmie histo-
rię chłopca z Podhala, 
dziś 27-letniego Grze-
gorza Płonki, który, 
m i mo g łębok iego 
niedosłuchu, dąży 
do  realizacji swoich 
marzeń i  zostaje mi-
strzem fortepianu, 
choć brzmi to niewiarygodnie. Grze-
gorz walczy o siebie… Dopiero, gdy ma 
lat czternaście, lekarze stawiają trafną 
definicję jego schorzenia. Głęboki 
obustronny niedosłuch. Wcześniej za-
kładano, że cierpi na autyzm. Wpraw-
dzie tak późna, lecz trafna diagnoza 
pozwala odkryć talent muzyczny 
chłopca. Najpierw aparaty słuchowe, 
a później wszczep implantu ślimako-

wego otwierają przed bohaterem boga-
ty świat dźwięków, który oczarowuje 
Grzesia. Tych dźwięków, których po-
czucie miał mimo wady słuchu. I ta wy-
jątkowa wrażliwość 
z miłością do muzyki, 
zwłaszcza kompozycji 
Ludwiga van Beetho-
vena i  jego słynnej 
„Sonaty księżycowej”. 
Utworu wirtuozersko 
w ykonanego przez 
Grzegorza podczas 
gali koncertowej… 
Aż  trudno uwierzyć. 
Chłopak z  poważną 
wadą słuchu mistrzem fortepianu…

Lecz nie będę zdradzać dalszych 
tajników filmu, bo  trzeba go  po  pro-
stu zobaczyć. By jednak zachęcić kolej-
nych odbiorców dopowiem, że to opo-
wieść o harcie ducha, o upartej pogoni 
za marzeniem. To opowieść o kreowa-
niu własnego świata. O pasji. Wreszcie 
opowieść o stawaniu się artystą.

„Sonata” ukazuje świat z perspektywy 
konkretnego, odrzuconego człowieka, 
który zmaga się ze swoją niepełnospraw-
nością i  jej konsekwencjami. Grzegorz 
Płonka i jego rodzice zderzają się z bez-

dusznym systemem, 
który zamiast ułatwiać 
życie chorym, rzuca 
im kłody pod nogi. 
Widz obserwuje szereg 
odcieni walki z niepeł-
nosprawnością. Mamy 
tu zaburzone relacje 
rodzinne, jakie niesie 
ze sobą niepełnospraw-
ność jednego z domow-
ników. Nie brak tu scen 

wyczerpania zmęczonej matki; ale i nie 
brak scen humorystycznych.

Stop! Zaczynam się rozpędzać, a chcę 
tylko zachęcić do  obejrzenia filmu. 
Wszak to dzieło o charakterze dydaktycz-
no-moralizatorskim. Jakie wartościowe. 
Podejmuje ważny temat samotności osób 
z  dysfunkcjami organizmu. Niezrozu-
mienia ich przez ogół. Wyobcowania…

Mamy tu do czynienia z filmem, któ-
ry skupia naszą uwagę, wzrusza, bawi, 
ale  też oburza, gdy widzimy bezrad-
ność wobec rzeczywistości, w  której 

żyje bohater.

Wracając do wyjaz-
du. Niejako dopełnie-
niem sensu kinowe-
go, swoistą „wisieńką 
na  torcie”, jak powia-
da Kr ysia Koziara, 
tuż po projekcji stało 
się  spotkanie z  oso-
bami niepełnospraw-
nymi, reprezentan-

tami Fundacji KOCHAM SWOJE ŻYCIE 
oraz Zakładu Aktywności Zawodowej 
z  K-Koźla. Oni to  bowiem dali świa-
dectwo prawdzie. A  nasza młodzież, 
zachwycona filmem i  pogadanką, 
nie kryła swego zadowolenia, o czym 
zresztą świadczyły liczne komentarze 
i wrażenia, którymi się ze mną dzielili 
aplikacją Messenger na tzw. klasowych 
grupach zaraz po powrocie z wyciecz-
ki.

Wśród gości, których zaprosiła kie-
rowniczka kina, znaleźli się: Roksana 
Orzażewska – prezes w/w Fundacji, Mate-
usz Smołucha – dyrektor ZAZ-u (niedosły-
szący ) i jego pracownicy, a mianowicie: 
Julia Prus, Waldemar Oppelt – niewido-
my z psem przewodnikiem, Łukasz Dą-
browski – z amputowaną nogą, reprezen-
tant Polski w piłce siatkowej na siedząco 
oraz Michał Rykowski.

Prelegenci podzielili się  z  odbior-
cami swoją historią, codziennością, 
pracą, pasją i chorobą, z którą zmagają 
się każdego dnia, nie tracąc przy tym 
optymizmu i  radości z  życia. I  choć 
każdy dzień to wyzwanie, nie narzeka-
ją ,a stawiają sobie poprzeczkę wysoko. 
Mało tego. Angażując się w działania 
Fundacji, pomagają nie tylko sobie, 
ale i innym dźwigającym brzemię nie-
pełnosprawności czy nieuleczalnej 
choroby. Szerzą wolontariat, do czego 
wszystkich zachęcają. W trakcie owe-
go spotkania nie mogło też zabrak-
nąć nawiązania do  postaci bohatera 

 „Sonata” ukazuje 
świat z perspektywy 

konkretnego, 
odrzuconego 

człowieka, który 
zmaga się ze swoją 

niepełnosprawnością 
i jej konsekwencjami.

 Mamy tu 
do czynienia z filmem, 

który skupia naszą 
uwagę, wzrusza, bawi, 

ale też oburza, gdy 
widzimy bezradność 

wobec rzeczywistości, 
w której żyje bohater.

Przed seansem „Sonaty” w kinie Helios
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filmu. Goście zwracali szczególną 
uwagę na  problemy osób z  różnymi 
niepełnosprawnościami, na  szereg 
barier do  pokonania, zwłaszcza tych 
głęboko zakorzenionych w świadomo-
ści. Mentalnych. Wiele się już zmieniło, 
ale ciągle jeszcze daleka jeszcze droga 
do prawdziwej integracji… Temat jak-
że mi bliski…

Myślę, że nie będzie to nadużyciem 
z mojej strony, gdy powiem, że spotka-
nie, o  którym tu mowa, dla  naszych 
młodych przyjaciół, często oderwa-
nych od  rzeczy wistości, żyjących 
w  świecie smartfona, to  prawdziwa 
i jakże realna lekcja zrozumienia, życz-
liwości, empatii, przyjaźni i… miłości. 
Lekcja solidaryzmu z tymi, którzy mają 
gorszy świat, bo dźwigają brzemię nie-
pełnosprawności czy nieuleczalnej 
choroby. Solidaryzmu z tymi, dla któ-
rych los nie był łaskawy…

Śmiało rzec mogę, że  pogadanka 
podsumowująca „Sonatę” to  jakoby 
kolejna edycja mojego autorskiego pro-
gramu integracyjnego „BEZ BARIER”, 
który od lat zgoła dziewiętnastu mam 
przyjemność prowadzić w  ramach 
Głubczyckich Dni Kultury. A’propos, 
mam nadzieję, że kolejna fala pande-
mii nie pokrzyżuje planów jego organi-
zacji i w listopadzie rzecz się odbędzie. 
A niewykluczone, że przy fortepianie 
„Bohemia” w sali widowiskowej MOK-
-u zasiądzie nie kto inny, a sam Grze-
gorz Płonka – Beethoven z  Podhala 
– i zagra nam słynną „Sonatę księżyco-
wą”… Ale ciiicho, by nie zapeszyć…

Przy okazji, warto organizować wy-
jazdy czy wyjścia do kina na filmy edu-
kacyjne, zwłaszcza te w ramach projek-
tu KINO NA TEMAT. Mamy tu bowiem 
bogaty wybór wartościowych tytułów. 
A z powodu jednego dnia nieobecności 
uczniów na zajęciach w szkole proces 
dydaktyczny nie ucierpi. Wręcz prze-
ciwnie. Wiele zyska…

Skoro mowa o kinie, to przypomi-
nam również, że  każdego miesiąca, 
w jedną z sobót, nasz Miejski Ośrodek 
Kultury zamienia się w kino. Repertuar 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wię-
cej informacji na Facebook’u i stronie 
MOK-u  oraz Głubczyckiej Informacji 
Kulturalnej. Zachęcam.

Kończąc, raz  jeszcze chcę powie-
dzieć, że  „Sonatę” trzeba zobaczyć, 
bo naprawdę warto!

   Maria Farasiewicz

POLSKO-CZESKIE MAJÓWKOWE DNI MIASTA 
27-29 MAJA 2022

27.05.2022 - piątek

17.00 Dawid Brzozowski

17.50 Fortepian i rock zespół MONOTYP 
– piosenki inspirowane twórczością Grzegorza Ciechowskiego

18.40 Zespół Acoustica

19.30 Ponadczasowe ROCKOWANIA - niezapomniane przeboje na rockowo

20.20 Puzon Band

21.10 Czarno-biała legenda największe przeboje zespołu „REPUBLIKA” 
i „OBYWATELA GC”

22.00 Gwiazda wieczoru „DARIA”

28.05.2022 - sobota

15.15-16.00 „Odkrywamy Świat Witamin”  
interaktywne show muzyczne dla najmłodszych

16.00-16.15 DJ BLONDI

16.15-17.00 „Na sportowo” koncert dla dzieci Pan Gwizdek, Jagoda i Truskawka

17.00-17.15 DJ BLONDI

17.15-18.00 „Bezpiecznie na drodze“ – koncert dla dzieci zespół Centrum Uśmiechu

18.00 Podróż muzyczna z muzyką country

18.50 Program „Powróćmy jak za dawnych lat” – piosenki z lat XX i XXX

19.40 Największe hity w klimatach folkowo-góralskich

20.30-21.20 DJ BLONDI

21.20 Projekt muzyczny z największymi przebojami OPOLSKICH FESTIWALI

22.15 Gwiazda wieczoru zespół „LOKA”

29.05.2022 - niedziela

16.00 I blok dla dzieci odbywający na scenie – „Szkoła klaunów”

16.45 II blok dla dzieci odbywający się na scenie – „Pyskula i Maruda”

17.00 Piosenki o miłości nieoczywistej

17.45 Repertuar dla seniorów  
„Dawnych wspomnień czar – piosenka jest dobra na wszystko”

18.30 Projekt z ponadczasową polską muzyką taneczną

19.10 Program skierowany dla seniorów „CZERWONE KORALE”  
piosenki folkowo-biesiadne

20.00 Największe Europejskie przeboje z wokalistką Natalią Podwin 
uczestniczką muzycznego programu „THE VOICE OF POLAND”

21.00 Gwiazda wieczoru „ŁOBUZY”

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń kulturalnych bezpośrednio na stronie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, pod adresem internetowym:  
https://glubczyce-kultura.pl/
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Kwiecień w MOK
Podsumowanie wydarzeń kulturalnych

Kwiecień rozpoczęliśmy 
premierą teatralną pt. 
„Kto otworzy drzwi?”. 
Autorką szt uk i jest 
ukraińska pisarka Neda 

Neżdana, reżyserią natomiast, zajął 
się  Waldemar Lankauf. Na  scenie 
wystąpiły dwie świetnie zapowia-
dające się aktorki –Julia Bociek oraz 
Anita Juzwiszyn. Temat, który poru-
szył spektakl nie był łatwy – zwłasz-
cza w kontekście wojny na Ukrainie. 
Dziewczyny miały trudne zadanie, 
ale poradziły sobie z nim znakomi-
cie! 

Od 5 do 7 kwietnia gościliśmy u nas 
Środowiskow y Dom Samopomocy 
z  Nowych Gołuszowic, z  ich kierma-
szem wielkanocnym. Jak zawsze ozdób 
było co niemiara, co jedne to piękniej-
sze! Pracownicy oraz podopieczni 
Domu wykonali tytaniczną pracę, 
która wzbudzała zachwyt odwiedzają-
cych. Dodatkową atrakcją kiermaszu 
były ukraińskie potrawy, przygotowa-
ne przez panie z  Ukrainy. To  stoisko 
cieszyło się niesłabnącym przez 3 dni 
zainteresowaniem. Zarobione pienią-
dze zostaną przekazane na  pomoc 
mężczyznom walczącym na Ukrainie.

W  k w ietniu przygotowaliśmy 
dla Państwa również kino. Wystarto-
waliśmy ze świąteczną bajką pt. „Zając 
Maks – misja pisanka”, następnie za-
graliśmy polski film pt. „Sonata” opo-
wiadający o trudnej drodze do sukcesu 
osoby niedosłyszącej. Dzień zakończy-
liśmy mocnym uderzeniem czyli naj-
nowszym „Batmanem” – z kontrower-
syjną według wielu obsadą (bożyszcze 
nastolatek Robert Pattinson w roli Bat-
mana). 

 Na scenie wystąpili świetni polscy 
muzycy w  składzie: Tomasz Sawicki 
- autor piosenek, twórca kabaretowy, 
radiowiec, tłumacz języka angielskie-
go; Krzysztof Nurkiewicz – poeta, 
bard, autor tekstów, muzyki i  wyko-

nawca własnych, nastrojowych piose-
nek; Jacek Mielcarek (instrumenty 
dęte) - współpracował m.in. z Natalią 
Kukulską, Zbigniewem Wodeckim, 
Michałem Urbaniakiem, Markiem 
Walarowskim, Indią Czajkowską, Ada-
mem Strugiem, Kapelą Brodów, Karo 
Glazer, Krzysztofem Ścierańskim, 
Phillipem Brackenem; Jakub Mielca-
rek (kontrabas) - ma na swoim koncie 
min. następujące nagrody: „Złote Gę-
śle” na konkursie muzyki folkowej Pol-
skiego Radia „Nowa Tradycja” przyzna-
wane najlepszemu instrumentaliście 
(2009r.), wyróżnienie indywidualne 
na  Festiwalu Nowa Tradycja (2012r.) 
oraz nagrodę specjalną Festiwalu "Jazz 
nad Odrą" (2016r.). 

W  połowie kwietnia znów zawitał 
do  nas Środowiskowy Dom Samo-
pomocy z  Nowych Gołuszowic. Tym 
razem, jego podopieczni wystąpili 
w  przepięknym misterium „Ludzie 
zagubieni – ludzie pojednani” w reży-
serii Waldemara Lankaufa. Było to nie-
zwykle emocjonalne i wzruszające wy-
darzenie, które zapadnie w  pamięci 
na długi czas.

Pod koniec kwietnia odbył się u nas 
wieczór teatralny w  reżyserii Walde-
mara Lankaufa. Tym razem, na scenie 
nie zagrała głubczycka lecz opolska 
młodzież. Spektakl pt. „Małe kobietki” 
wykonała grupa teatralna „Cokolwiek” 
z Kędzierzyna-Koźla, a grupa „W krat-
kę” z Głogówka zaprezentowała sztukę 
pt. „Niczym nie różnisz się od swego 
ojca”. 

Kwiecień zakończyliśmy kinem 
dla konesera czyli Klubem Dobrego Fil-
mu, podczas którego zagraliśmy film 
pt. „Nędznicy” z 2019 roku. 

Zachęcamy Państwa do  śledzenia 
naszej strony i portali społecznościo-
wych, ponieważ w  maju szykujemy 
wiele atrakcji!

  Magdalena Derewecka

W drugą niedzie-
lę kwietnia odbył 

się u nas znakomity 
koncert w ramach 
„Niedzielnych spo-

tkań z piosenką”.

Niedzielne spotkania z muzyką w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Głubczycach / Fot. MOK
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Jedni przyszli, inni poszli. 
Oni też odejdą. Będą karać, 
będą kraść i  gwałcić będą 
wszystkie prawa.

Ludzkie prawa, ludzkie 
myśli – są  siebie warte. Ża-
den Rząd, żadne sprawy nie 
są ważne, gdy ludzie są waż-
ni. Tyle epok, tyle płaczu, 
tyle smutku w  sobie mieli. 
Gdy przychodzi cisza, tyle 
spokoju mieli. Żaden Rząd, 
żadne sprawy nie są  warte 
życia i  bycia. Dzisiaj jesteś, 
gdzieś daleko idziesz i... Cię 
po prostu nie ma. Każdy kraj 
obróci się w perzynę, jeśli bę-
dzie trzeba.

Ale  tego czasu wam nie 
trzeba, by się  kochać, by 
się wzmacniać, by wieść ży-
cie godne.

Tyle ludzi tu potrzeba, by 
świat był przyjazny. Macie 
tyle chleba, macie piekło, 
macie Raj. Więc nie trze-
ba, nie trzeba, by polała 
się  krew. Tyle chleba, tyle 
macie chleba, że  na  Ziemi 
już mógłby być Raj. Wielu 
ludzi to rozumie, wielu chce 
by świat był Rajem.

Te miernoty, które dzielą 
tym chlebem, ten Raj dzielą. 
Dziel i rządź – stara zasada. 
Czas przemija i oni przemi-
ną.

Oni durni, oni wiel-
cy, a  maluczkim kłaniać 
się będą. Oni godni, oni ład-
ni, oni czyści i zaradni. Oni 
grzeczni, wy niegrzeczni. 
Oni bliscy, wy w konflikcie. 
Oni biali i  wspaniali, Oni 
tacy OGŁUPIALI.

Ich trza sczyścić, ich ob-
ciosać, by ten brud ich skraj-
ny znieść. To nie będzie takie 
łatwe, bo się wryli w gospo-
darkę.

Ten czas mija, ten stan 
wielki, lecz ich koniec bę-
dzie cierpki. Będą krzyczeć 
i znieważać. będą gryźć i ko-
pać będą. A  Ty  prosty ludu, 
maso, nie krzycz głośno!

Weź za ręce swego Brata. 
pójdź do Wisły. I nie trzymaj 
się kurczowo tam gdzie Two-
ja chata. Sporo ludzi już tam 
było, sporo ich przybędzie. 
To  jest najazd, lawą będzie. 
Tu nie trzeba nam krzyka-
cza, jeno ludzi, pracy trzeba. 
Ten czas minie. To jest dobre, 
że krzyczycie. że te wrzaski 
z  serca płyną, lecz czy oni 
je  słyszeli, oni  ani ino, ino. 
Tutaj pracy ludzi trzeba, by 
pojęli, zrozumieli, że  tak 
wielki bochen chleba, a oni 
go nie widzieli. Że te rzeczy 
czyste będą, będą mogli 
je zobaczyć.

Oni miną, oni miną i zo-
stanie zastęp karli. Taki 
mały, taki smutny, taki ka-
rzeł nieprzeciętny.

Wielki naród, wielki, lud-
ny, da mu radę, a on smutny. 
Będzie kopał, będzie tupał, 
będzie głupie kartki klupał. 
On jest biedny, on jest smut-
ny. Jego czas jest już okrutny. 
On się schował gdzie pieprz 
rośnie.

A co potem?

Potem – będzie. Będzie 
jutro. Będzie jasno i  świe-
tliście. Będzie trudno, bę-
dzie ciężko. Czysto będzie 
i przejrzyście. Kto posprząta 
ten bałagan? Czysto będzie, 
jasno będzie, schludnie bę-
dzie – ciężko będzie. Będzie 
spokój, radość będzie, szarą 
masą już nie będziesz. Lu-
dzie w  pracy się  odmienią. 
Będą w pracy, w dziele będą, 
będą czyści – ludzcy będą. 
Taki spokój, taki spokój...

11.10.2021 r., godz. 8:30

Nie potrafię
Nie potrafię się dziś radować,
Nie potrafię się dziś weselić,

Gdy widzę Matkę – cierpiącą Ukrainę,
Tulącą do łona martwe dziecię.
Nie potrafię tryskać humorem,
Nie potrafię bawić się słowem,
Gdy miecz przenika me serce,

A Rosja Putina morduje sąsiada.
Nie potrafię cieszyć się życiem,
Nie potrafię przywitać wiosny,

Gdy tyran grozi ludzkości,
A strach zagląda nam w oczy.

Nie potrafię myśleć pozytywnie,
Nie potrafię odegnać sennego koszmaru,

Gdy krew się leje, giną cywile,
Ofiarność i pomoc bliźnim pozostają.

Maria Farasiewicz

Weź za ręce swego Brata, 
pójdź do Wisły...

Anonim

Dotykając nienamacalnego

ZAPRASZA
na otwarcie wystawy 
Ogniska Plastycznego 

Głubczyce 
ul. Kościuszki 11, 1 p.

WSTĘP WOLNY

29
maja

niedziela 16:00

Wystawa otwarta w dniach 
30.05-03.06 w godz. 9-17.
Zorganizowana dzięki wsparciu 
Gminy Głubczyce.
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W sezonie 2021/2022 drużyna 
KS MIRAŻ GŁUBCZYCE wystę-
powała w rozgrywkach pił-

ki siatkowej w rozgrywkach III ligi.

W  rozgrywkach udział brały dru-
żyny:

• AZS UNI OPOLE
• LUKS SUKCES KOMPRACHCICE
• KS VOLLEY CHRZĄSTOWICE
• PV VOLLEY KRAPKOWICE
• PV VOLLEY KRAPKOWICE II
• DBT OPOLE
• KS MIRAŻ GŁUBCZYCE

Rozgrywki były toczone w systemie 
– runda zasadnicza (mecz i  rewanż) 
oraz rudy PLAY-OFF. Nasza drużyna 
w fazie zasadniczej zajęła 5 miejsce od-
nosząc 5 zwycięstw i notując 7 porażek. 
W PLAY-OFF graliśmy z drużyną, która 
zajęła miejsce 4 PV VOLLEY KRAPKOWI-
CE. W przypadku remisu w dwumeczu 
o awansie decydował złoty set. Pierw-
szy mecz rozgrywaliśmy na  własne 
hali ZOKiS. Po bardzo dobrym i wy-
równanym meczu z  obu stron 
pokonujemy przeciwnika 3-2 
i  jesteśmy o  krok od  awansu 
do  półfinału. Tydzień później 
udajemy się na bardzo trud-
ny teren do  Krapkowic. 
Niestety stało się  to  czego 
się  obawialiśmy. Gładko 
i szybko przegrywamy 3-0 
i o awansie decyduje złoty 
set. Po  bardzo emocjonu-
jącym, pełnym ner wów 
decydującym secie, który 
wygrywamy 15-13 awansu-
jemy do półfinału czym re-
alizujmy przedsezonowe za-
łożenia – pierwsza czwórka 
w województwie.

W  półfinale trafiamy 
na faworyta i jak się okaza-
ło triumfatora rozgrywek 
AZS UNI OPOLE. Mecz bez hi-
storii. Przegrywamy 3-0 co zakładali-
śmy i całe nasze siły kierowaliśmy już 
na niedzielę gdzie w najważniejszym 
dla nas meczu od początku istnienia 
sekcji kobiet mieliśmy zagrać o 3 miej-
sce LUKS SUKCES KOMPRACHCICE. Po-
czątek meczu bardzo dobry w naszym 
wykonaniu. Gładko wygrywamy dwa 

pierwsze sety i wydaje się, że wszystko 
będzie dobrze. Niestety podajmy rękę 
przeciwnikowi, który to wykorzystuje 
i doprowadza do remisu. Trzeci mecz 
z  rzędu gramy tiebreaka. Przy zmia-
nie stron przegrywamy 5-8. Odrabia-
my straty. Jest po 13. Zdobywamy pkt, 
mamy piłkę meczową. Przejmujemy 
piłkę, wyprowadzany skuteczną kon-
trę i  wygrywamy 15-13! Radości nie 
było końca. Zdobywamy III miejsce 
i na szyjach dziewcząt zawisły brązowe 
medale. Wielkie gratulacje.

Trenerzy:
• JAROSŁAW IDZIAK
• DANIEL KOSTUŚ

W sezonie 2021/2022 klub nasz 
reprezentowały:

• SARA KOWALCZYK  
– rozegranie (kapitan)

• JULIA PODLEŚNY – rozegranie
• MARCELINA BROSZKO – atak
• AGATA TWARDOCHLEB – atak
• KAROLINA DUNIKOWSKA – atak
• WIKTORIA KOSTUŚ – przyjęcie
• JULIA KOLCZYŃSKA – przyjęcie
• JULIA KOROWIECKA – przyjęcie
• KAROLINA HAJBURA – przyjęcie
• MARTA ŚRUTWA – przyjęcie
• WIKTORIA LASZKOWSKA – środek
• OLIVIA RUSZCZAK – środek
• MILENA MALINOWSKA – środek
• AMELIA WYSOCZAŃSKA – środek
• DOMINIKA SĄSIADEK – libero
• MAJA JANKOWSKA – libero
• MARTA LEWICKA – libero

  KS Miraż Głubczyce

Głubczycka III liga siatkarska 
w minionym sezonie
W Głubczycach obok wspaniałych i znanych szerszemu gronu sportowców 
badmintona, taekwon-do oraz karate, mamy także rewelacyjne siatkarki
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W  dniach 25-27.03.2022 r. 
w  Głubczycach odbyły 
się  Grand Prix Polski Ta-

ekwon-Do  Seniorów i  Juniorów. 
W Mistrzostwach wzięło udział 224 
zawodników. Głównym organiza-
torem zawodów był Ludowy Klub 
Sportowy Sparta Głubczyce i  ZS 
w  Pietrowicach przy współpracy 
z Polskim Związkiem Taekwon-Do.

Patronat honorowy nad tegorocz-
ną imprezą objęli: Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego Pan Andrzej 
Buła, Starosta Powiatu Głubczyckie-
go Pan Piotr Soczyński i  Burmistrz 
Miasta Głubczyce Pan Adam Krupa. 
Na uroczyste otwarcie przybyli Pan 
Zbigniew Ziółko Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego reprezentujący Mar-
szałka Województwa Opolskiego, 
Pan Piotr Soczyński Starosta Powiatu 
Głubczyckiego, Pani Anita Juchno 
Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego, 

Pan Kazimierz Bedryj Wiceburmistrz 
Gminy Głubczyce, Pan Jerzy Treffon 
Wójt Gminy Pawłowiczki, Pan Kazi-
mierz Naumczyk Przewodniczący 
Rady Gminy Głubczyce, Pan Zbigniew 
Serwetnicki Przewodniczący Komisji 
Sportu w  Głubczycach oraz Radni 
Gminy Głubczyce i  Radni Powiatu 
Głubczyckiego.

Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce 
i Pietrowice zdobyli: 5 medali złotych, 
4 medale srebrne i 3 medale brązowe 
zajmując w  klasyfikacji medalowej 
klubów w Polsce drugie miejsce. Wy-
niki naszych zawodników: seniorzy 
starsi: Monika Sak I m walki, I m ukła-
dy i I m techniki specjalne ,seniorzy: 
Karolina Słodkowska I m walki, Olga 
Jabłońska I  m układy, Daria Baran 
II  m układy, Patrycja Piworun II m 
walki, Michał Jano II m układy i Woj-

ciech Żłobicki II m walki, juniorzy: 
Anna Żłobicka III m walki, Karolina 
Wojtkowska III m walki i  Wiktoria 
Wróbel III m walki.

Serdeczne podziękowania skła-
damy za  pomoc w  dofinansowaniu 
zawodów dla  Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Pana Andrzeja Buły, 
Starosty Powiatu Głubczyckiego Pana 
Piotra Soczyńskiego oraz Burmistrza 
Głubczyc Pana Adama Krupy. Dzięku-
jemy również za pomoc Panu Dyrek-
torowi Zespołu Szkół w Pietrowicach 
Bogdanowi Kulik za  pomoc w  zor-
ganizowaniu zawodów. Dziękujemy 
również wszystkim zaangażowa-
nym w organizację Grand Prix Polski 
wszystkim zawodnikom, rodzicom 
i sympatykom.

  Daniel Jano

Grand Prix Polski Taekwon‑Do 
Seniorów i Juniorów 
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