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Od redakcji

Okres wakacyjny to czas wzmo-
żonych prac budowlanych, 
remontów nie tylko w  prze-

strzeniach prywatnych ale  i  pu-
blicznych.  Aura pogodowa sprzyja 
pracom, choć niekoniecznie w  naj-
większe upały czy ulewy. Ostatnio 
bardzo pracowicie jest w  Grob-
nikach. Tam jest (prawie) zawsze 
słonecznie, a  mieszkańcy Grobnik 
posiadają "tą" pozytywną energię 
do działania.

„Ora et labora”

Numer lipcowy GG chciałbym po-
święcić inwestycjom budowlanym, 
ze szczególnym uwzględnieniem wsi 
Grobniki, która otrzymała na remont 
Zamku Joannitów całkiem pokaźną 
sumę rządowych pieniędzy.

Od  wielu lat stojący tam histo-
ryczny, zabytkowy obiekt pałacowy, 
pomimo i tak dość dobrego stanu jak 
na swój wiek – co pokazuje pewnego 
rodzaju gospodarność właściciela, 
jednak w swych możliwościach prze-
strzennych i potencjale jaki posiada –  
ciągle czekający na "złote lata" = duże 
pieniądze na  remont. Obiekty tego 
typu bez znacznych wkładów finan-
sowych i pomysłu na wykorzystanie, 
zwyczajnie podupadają, amortyzując 
się z wiekiem, tracąc na atrakcyjności 
by w  końcu dopełnić lat w  ruinie za-
pomnienia. Z Pałacem Joannitów tak 
się nie stanie.

Przede wszystkim są  ludzie, któ-
rym zależy na  tak nielicznych w  na-
szym regionie "perłach historii". Oso-
by konsekwentne, które są kreatywne, 
posiadają zacięcie i szerokie horyzon-
ty w  planowaniu różnych inicjatyw. 

Z  pewnością taką osobą jest sołtys 
Grobnik Pan Paweł Buczek, który swo-
je idee i marzenia wciela w życie.

W  Grobnikach wyremontowana 
zostanie także ul.  św. Jana, łącząca 
dwie główne drogi DK38 i  DW416. 
Wyznaczy to urbanistycznie nową oś 
rozbudowy północ-południe wioski. 
Prace budowlane aktualnie trwają, 
droga jest utwardzana, wykładana 
jest podsypka kamienna pod asfalt.

W Głubczycach budynek dworca 
PKP wrócił do  gminy. Trwają prace 
zabezpieczające i porządkowe. MOK 
zakupił ultra-nowoczesny sprzęt 
nagłośnieniowy do nowo wyremon-
towanej sali widowiskowej. W zasa-
dzie zakończono prace budowlane 
I etapu remontu basenu miejskiego. 
Pozostają sprawy porządkowe i kwe-
stie odbiorów budowlanych. O  tym 
jednak napiszemy w następnym nu-
merze.

Inwestycje w  Gminie Głubczy-
cach mają się  dobrze. Należy tu 
wspomnieć i docenić rolę jaką od-
grywa praca urzędników Wydziału 
Komunalno-Inwestycyjnego UM 
w  Głubczycach. Bez ich pracy, tego 
wszystkiego by po  prostu nie było. 
Dziękujemy!

Pozdrawiam Państwa serdecznie, 
oddając w Wasze ręce kolejne wyda-
nie Głosu Głubczyc.

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Robimy swoje!  
Przetargi, remonty, prace budowlane.

Wydarzenia
a 79. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ  

Gmina Głubczyce
Cmentarz komunalny

11.07 (W)
g. 12:00

b KONCERT ZESPOŁU ORION 
MOK Głubczyce
Ratusz w Głubczycach

24.07 (N)
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c KONCERT MUZYCZNA PODRÓŻ POKOLEŃ 
MOK Głubczyce
Ratusz w Głubczycach
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g. 17:00
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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!

UWAGA! 
W okresie wakacji 
przypominamy 
o trwających akcjach 
"Wakacje w MOK" 
oraz  
"Wakacje w mieście".
Zajęcia w ramach akcji są naniesione 
w kalendarzu elektronicznym 
dostępnym poniżej po zeskanowaniu 
kodu QR. 

Zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa!

Od redakcji

 Warto mieć 
marzenia i je realizować.

Ogłoszenie drobne
Pan lat 65, tolerancyjny z poczuciem humoru pozna 
Panią do szczerej przyjaźni i rozmowy na tematy 
różne, romantyczne, wesołe, w wieku 60-75 lat.

Kontakt tel.: 783 190 522
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Warto mieć marze-
nia, warto jest też 
być cier pliw y m 

i  wytrwałym, bo  do  ma-
rzeń – a szczególnie takich 
dużych, dochodzi się dłu-
go.

Jestem bardzo szczęśliwy, 
że udało się pozyskać prawie 
12 mln zł. W 90% jest to dofi-
nansowanie z budżetu pań-
stwa, w  10% jest to  wkład 
własny samorządu Gminy 
Głubczyce. Kwota 12 mln zł 
pozwoli nam wyremonto-
wać ten budynek w całości. 
Będzie to termomoderniza-

cja plus wszystkie sprawy 
budowlane i otoczenie tere-
nu – łącznie z  parkingami. 
Ta kwota, jestem przekona-
ny, zabezpieczy w  całości 
taki generalny remont na za-
sadzie rewitalizacji tego 
budynku. Później zostanie 
nam tylko wyposażenie i od-
danie do użytku.

Naprawdę moje szczęście 
jest o  tyle duże, że  proces 
tego remontu od  pomysłu 
do  efektu końcowego był 
bardzo długi. Był bardzo 
mozolny, usiany w ielo -

ma problemami, wieloma 
trudnościami. Ale  po  tych 
utrudnieniach, po  takim 
czasie efekt jest tym bar-
dziej dla  mnie wielki i  bar-
dzo radosny. A  potem już 
tylko użytkowanie i  mam 
nadzieję, przez wiele lat bę-
dzie nam służył.

 Proces remontu 
jest zaplanowany 

na 2 lata.
Myślę, że  w  tym roku je-

steśmy zobligowani do prze-

prowadzenia przetargu, 
w yłonienia w ykonawc y 
i rozpoczęcia przedsięwzię-
cia. Głównym rokiem inwe-
stycyjnym będzie rok przy-
szły (2023). Ale myślę, że jest 
to wystarczająca ilość czasu, 
żeby ten zakres wykonać.

Na  pewno czeka nas 
tu wiele niespodzianek, 
bo  obiekt jest mocno hi-
storyczny, w  tym kształcie 
z 1559 r. bez jednego piętra, 
które trzeba dobudować. Za-
kres duży, substancja bardzo 
zagadkowa, bo tutaj i bada-

Termomodernizacja 
Zamku Joannitów  
w Grobnikach
Rozmowa z sołtysem Grobnik Panem Pawłem Buczkiem na temat 
perspektyw związanych z przyznaną wielomilionową rządową 
dotacją na remont Pałacu Joannitów w Grobnikach

Wizualizacja projektowa frontowej  
fasady Zamku w Grobnikach  
jako Domu Pracy Twórczej. 
Źródło: sołectwo Grobniki

Wybrane wnętrza zamkowe (sala rycerska, bufet, sala balowa na piętrze)
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nia archeologiczne, i nadzór 
konserwatorski, i na pewno 
wiele rzeczy wyjdzie w trak-
cie. Wyjdzie jeszcze wiele te-
matów, których jeszcze dzi-
siaj nie znamy, ale jesteśmy 
na  to  przygotowani i  chce-
my się  z  tym zmierzyć. No 
a później już efekt na wiele, 
wiele lat i zamek będzie słu-

żył i mieszkańcom wsi Grob-
niki, mieszkańcom gminy 
Głubczyce, ale  też myślę, 
że wielu mieszkańcom Opol-
szczyzny i gościom.

– mówi sołtys Grobnik, 
Paweł Buczek

MK: Patrząc na inflację, 
dynamicznie zmieniające 
się  ceny materiałów bu-

dowlanych na rynku – czy 
tych pieniędzy wystarczy 
na ten remont?

Oczywiście jest taka oba-
wa, że  będzie za  mało. Jak 
we  wszystkich procesach 
inwestycyjnych. Aczkolwiek 
mam dużą nadzieję, że  już 
zaplanowaliśmy to tak real-
nie, bo kosztorys jest z roku 

ubiegłego, także ceny oczy-
wiście również wzrosły 
od tego czasu, ale mam na-
dzieję, że jesteśmy w stanie 
zmieścić się  w  tej kwocie. 
Oczywiście przetarg zwery-
fikuje nasze oczekiwania, 
ale tutaj już, ten „bufor” bez-
pieczeństwa jest dość duży. 
Także mam nadzieję, że po-
dołamy.

MK: A  czy są  jakieś 
specjalne w ymagania, 
związane z  firmą, która 
miałaby przeprowadzać 
prace budowlane? Wiemy, 
że  obiekt jest zabytkowy. 
Dziś rąk do  pracy jest jak 
na lekarstwo, firmy bory-
kają się z problemami ka-
drowymi.

Oczywiście duże szczę-
ście, które towarzyszy mi 
teraz, w  związku z  faktem, 
że  to  dofinansowanie do-
staliśmy, jest połączone 
z  dużym niepokojem po-
wiązanym z  takimi realia-
mi i  tym, czego dotyczy 
pytanie. Ale już tyle niepew-
ności i  problemów przeży-
liśmy z  tym budynkiem, 
że będąc na tym etapie, już 

jestem dużo spokojniejszy 
i mam nadzieję, że pokona-
my te  przeciwności, które 
na pewno będą, bo taka jest 
specyfika takich prac inwe-
stycyjnych. Tym bardziej 
tak dużych i tak obszernych 
tematycznie. No nie brakuje 
mi teraz optymizmu i  wie-
rzę, że damy radę.

MK: Proszę powiedzieć 
coś więcej na  temat tego, 
co  tutaj będzie się  działo 
i  jaki jest stosunek Gmi-
ny do tego obiektu, który 
ma powstać – jeśli chodzi 
o jego funkcjonalność.

Projekt budowlany na-
zywa się  oczywiście inaczej, 
bo to jest rozbudowa i nadbu-
dowa tego budynku komturii 

Poddasze Zamku Joannickiego  
– tu dobudowane zostanie piętro mieszkalne

Widok frontowy zamku, lata 30. XX w. /  
© Fototeka zbioru zabytków woj. opolskiego

Podziemia pamiętające czasy kontrreformacji XVI w.
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maltańskiej, ale projekt funk-
cjonalny nosi nazwę Dom 
Pracy Twórczej. Dlaczego? 
Ano dlatego, że historycznie 
to miejsce, Zamek Joannitów 
w Grobnikach, siedziba kom-
turii maltańskiej w zasadzie 
od 13 wieku, to był taki ośro-
dek kultury, ośrodek edukacji, 
ośrodek innowacji na terenie 
płaskowyżu głubczyckiego. 
I tą formę i tą funkcjonalność 
chcielibyśmy przywrócić.

Tym bardziej, że  na  na-
szym terenie brakuje takich 
obiektów, w  których można 
by było prowadzić, organizo-
wać zajęcia pokazowe, warsz-
tatowe, edukacyjne – ale w ta-
kim pełnym wymiarze.

W  tym dobudowanym 
piętrze na zamku, powstaną 
pokoje sypialne, gdzie będzie 
można się zakwaterować. Bę-
dzie to budynek, który będzie 
mógł gościć ludzi chętnych 
do skorzystania z tego obiek-
tu zewsząd. Goście będą mogli 
się zakwaterować, robić swoje, 

że tak powiem kolokwialnie, 
czyli prowadzić warsztaty 
w  zasadzie we  wszystkich 
dziedzinach.

Funkcjonalność tych po-
mieszczeń, które muszą ta-
kie zostać jest bardzo duża. 
Dzisiaj mamy bardzo dużą 
salę na  piętrze i  dwie duże 
sale na  parterze, które będą 
musiały takimi pozostać. Nie 
będzie można ich zmieniać, 
zmniejszać. A to daje bardzo 
duże możliwości właśnie 
do prowadzenia różnego ro-
dzaju przedsięwzięć warszta-
towych. I tak chcemy funkcjo-
nować.

Dom Pracy Twórczej będzie 
to obiekt gminny. Funkcjonal-
ność będzie zachowana, a nad 
tym wszystkim pieczę będzie 
miał dalej samorząd gminny, 
tak jak teraz – bo pamiętajmy, 
że właścicielem i beneficjen-
tem jest gmina Głubczyce. 
I  to  dzięki zaufaniu burmi-
strza, dzięki pomocy ze strony 
gminy i  dzięki temu, że  kie-
dyś ktoś mi zaufał i pozwolił 
mi ten proces kontynuować 
– w zasadzie najpierw go za-
cząć, potem przez niego prze-
brnąć, a  teraz doprowadzać 
go do jakiegoś końca – mam 
nadzieję, że  to  dalej będzie 
w  tej formie funkcjonować 
i gmina Głubczyce, samorząd 
gminy Głubczyce wzbogaci 
się  o  bardzo piękne miejsce 
i architektonicznie, i funkcjo-
nalnie.

MK: Jeszcze jedno pyta-
nie, bo pałac jest na szlaku 
joannickim i w pewien spo-

sób, bardzo silny, związany 
właśnie z zakonem maltań-
skim. Jakby Pan ocenił pa-
tronat zakonu maltańskie-
go, jeśli chodzi o ten obiekt?

Mam wręcz wrażenie, 
że ten „duch maltański” nad 
nami czuwa. Pewnego ro-
dzaju patron nad nami jest. 
I to, że dzisiaj jest ten sukces, 
to  jest oczywiście sukces 
wielu osób i  wielu instytu-
cji. Ale między innymi fakt, 
że Zakon Maltański nie dość, 
że  jest nad nami tak „men-
talnie”, to jest też tutaj u nas 
fizycznie, bo członkowie Za-
konu regularnie tutaj przy-
jeżdżają. Organizujemy tu 
warsztaty dla dzieci niepeł-
nosprawnych wraz z  Zako-
nem Maltańskim organizu-
jemy tu spotkania różnego 
rodzaju, maltańskie.

Nawet sam wielki mistrz 
zakonu u  nas bywał, także 
ta rzeczywistość maltańska 
tutaj już wróciła i nadal wra-
ca i mam nadzieję, że nadal 
będzie.

To miejsce jest nieodzow-
nie związane z  Zakonem 
Maltańskim. Tak jak po-
wiedziałem, tu jest dawna 
siedziba komturii. Ale  też 
ten znak Maltański coraz 
częściej jest w świadomości 
grobniczan i  mieszkańców 
gminy Głubczyce. Nieopodal 
zamku powstał Sad Maltań-
ski, za chwilę powstanie tu-
taj Park Maltański i poniżej 
zamku i trochę w drugą stro-
nę, także ta  „maltańskość” 
nieodzownie jest związa-

na z  zamkiem grobnickim 
i w ogóle z ziemią grobnicką.

MK: Panie Pawle, no cóż… 
pozostaje życzyć oczywiście 
powodzenia w  realizacji 
projektu i tego, by bez żad-
nych tutaj problemów ten 
remont przebiegał i  jak 
najszybciej został oddany 
do użytku ku uciesze lokal-
nej społeczności.

Za  życzenia dziękuję. 
Na  problemy jestem przy-
gotowany. Jestem już też 
trochę wyćwiczony w  tych 
problemach. Także nie mam 
złudzeń, że  jakieś przeciw-
ności losu na  pewno będą, 
ale jestem teraz przekonany, 
że koniec tej rewitalizacji bli-
ski i na pewno nam się to uda.

  Z Pawłem Buczkiem, 
sołtysem Grobnik 

rozmawiał Mateusz Kitka.

Herb Jerzego Prószkowskiego,  
komandora Joannitów z Grobnik 

– wmurowany nad portalem 

Nieregularny rzut parteru

Wizualizacje projektowe Zamku w Grobnikach. 
Źródło: sołectwo Grobniki
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Bardzo się  cieszę, że  udało 
się  podpisać umowę z  wyko-
nawcą na remont ul. Św. Jana 

w Grobnikach, bo jak życie i ostatnie 
dni pokazują, pozyskanie środków 
zewnętrznych wcale nie oznacza 
jeszcze pełnego sukcesu. Bo tak na-
prawdę, te ceny, mówiąc kolokwial-
nie – rozjeżdżają się, bardzo się róż-
nią od tych pozyskanych funduszy 
wynikających z kosztorysu. I tak też 
było tym razem. Też trzeba było uzu-
pełnić środki z budżetu gminnego, 
ale udało się. Umowa, tak jak powie-
działem, została podpisana. 

Remont tej drogi będzie realizowa-
ny do końca bieżącego roku, i napraw-
dę bardzo się  cieszę. Bardzo się  cie-
szę, bo starania o remont ul. Św. Jana 

w Grobnikach zaczęły się już w 2016 r. 
Od  tego czasu, sukcesywnie, konse-
kwentnie, starałem się  doprowadzić 
do  tego remontu i  dzięki sprzyjają-
cym okolicznościom w  tym roku, 
dzięki dotacji zewnętrznej, dzięki też 
wkładowi własnemu i możliwościom 
Gminy Głubczyce, na dołożenie do tej 
inwestycji – udało się spiąć ten montaż 
finansowy – i udało się tą umowę wła-
śnie podpisać. 

MK: dlaczego remont tej ulicy jest 
tak bardzo ważny dla Grobnik?

Żeby pozyskać środki, trzeba speł-
niać określone warunki. Droga św. Jana 
akurat spełnia te warunki, i to spełnia 

bardzo dobrze. Po pierwsze: łączy dro-
gi wielu kategorii. Począwszy od drogi 
krajowej, drogi gminne, drogę powia-
tową z drogą wojewódzką. Po drugie, 
przy drodze św. Jana w  Grobnikach 
jest wiele obiektów użyteczności 
publicznej. Jest szkoła, przedszkole, 
to jest droga do kościoła, na cmentarz, 
droga na plac zabaw, droga na boisko 
sportowe. To  jest co  prawda, tak nie-
symetrycznie przesunięte, ale  takie 
centrum wsi Grobniki, i to jest główna 
oś komunikacyjna północ – południe 
w naszej miejscowości. Dlatego ona jest 
bardzo istotna. A po drugie, ta droga 
w środkowej swojej części jest wznie-
siona dość mocno ku górze, dlatego 

Remont ul. św. Jana 
w Grobnikach
Szeroko zakrojona inwestycja drogowa połączy  
DK38 (Kędzierzyn-Koźle) z DW416 (Racibórz) – a wszystko przez Grobniki
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Paweł 
Buczek
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też zła nawierzchnia na  tej drodze, 
i brak tam chodników, brak takiej in-
frastruktury dla  pieszych – a  to  jest 
przy samej szkole podstawowej i przy 
przedszkolu – generuje bardzo wie-
le niebezpiecznych sytuacji, szcze-
gólnie w  okresie zimowym. I  bardzo 
się  cieszę, właśnie przede wszystkim 
z tego względu, że ta droga przy szkole 
i przy przedszkolu, tam gdzie porusza 
się wiele osób pieszo, tam gdzie poru-
szają się dzieci, tam gdzie się poruszają 
osoby starsze, zostanie to wyremonto-
wane, chodniki powstaną, powstanie 
tam infrastruktura, taka zabezpiecza-
jąca ten ruch pieszych od drogi.

Ciesząc się, że ta inwestycja będzie 
mogła powstać, nie mogę też nie po-
dziękować wszystkim, którzy pomo-
gli w  realizacji tego przedsięwzięcia. 
Naprawdę wymagało to  wiele pracy, 
wielu przemyśleń, wielu godzin prze-
pracowanych, żeby ta inwestycja, ten 
montaż finansowy mógł się  spiąć. 
I naprawdę bardzo wiele dobrej woli, 
i oczywiście też dużo środków finanso-
wych włożonych do tego. Ale gdyby nie 
pomoc ludzi, którzy tak jak ja byli zde-
terminowani, żeby tą drogę remonto-
wać – to myślę, że nic by z tego nie było. 
Dlatego naprawdę, bardzo wielkie 
podziękowania dla  tych wszystkich, 
którzy włożyli swój wkład do tego, aby 
ta droga mogła być wyremontowana.

  Paweł Buczek 
Sołtys Grobnik

 Droga będzie posiadać 
nawierzchnię asfaltową 
od skrzyżowania z DK 38 

aż do drogi wojewódzkiej 
DW 416 (trasa w kierunku 

Raciborza).

Widok satelitarny Grobnik / © Google Earth

Korytowana i utwardzana ul. św. Jana widziana od DW416

Panorama Głubczyc widziana z pól grobnickich. To właśnie tymi polami w przyszłości będzie 
przebiegać obwodnica Grobnik – kolejne wyzwanie inwestycyjne, o które trzeba zabiegać

5

5
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Fundusz Sołecki jest przykładem 
budżetu partycypacyjnego, 
w którym mieszkańcy sołectw 

współuczestniczą w podejmowaniu 
decyzji o przeznaczeniu środków fi-
nansowych. 

Jest to  pula środków wyodrębnio-
nych z  budżetu gminy Głubczyce, 
wyliczona wg określonego ustawowe-
go wzoru. O przedsięwzięciach finan-
sowanych z  tych środków decydują 
bezpośrednio mieszkańcy naszych 
sołectw. O  wyodrębnieniu funduszu 
sołeckiego w naszej gminie na wniosek 
sołtysów zdecydowała Rada Miejska 
w 2011 r. (Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 
30 marca 2011). W 2012 r. po raz pierw-
szy został wyodrębniony fundusz so-
łecki wg zasad określonych w ustawie 
o Funduszu Sołeckim. 

Sołectwa mogą składać wnioski 
o finansowanie z Funduszu Sołeckiego 
przedsięwzięcia, które spełniają trzy 
warunki: wchodzą w zakres zadań wła-
snych Gminy Głubczyce, służą popra-
wie warunków życia mieszkańców na-
szych sołectw i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. Zakres przedsięwzięć 
możliwych do zrealizowania z Fundu-
szu Sołeckiego został potraktowany 
szeroko i oddany w ręce mieszkańców 
sołectw wg zasady – o  przedsięwzię-
ciach decydują wyłącznie mieszkańcy 
a  wykonuje je  Burmistrz przy pomo-
cy pracowników Urzędu Miejskiego. 
Ustawa przewiduje zachętę finansową 
dla gminy w postaci zwrotu z budżetu 

państwa części wydatków w  ramach 
funduszu. Zwroty wyliczane są  wg 
ustawowego wzoru z  możliwością 
korekty uzależnionej od środków za-
rezerwowanych w budżecie państwa. 
Za 2012 r. otrzymaliśmy zwrot wydat-
kowanych środków w  wysokości 30% 
natomiast za  2021 r. otrzymaliśmy 
24,288 % zwrotu.

Fundusz Sołecki jest kroplą w mo-
rzu potrzeb większości sołectw w Pol-
sce, jak również w  naszej gminie. 
Jednak zgodnie z  zasadami budżetu 
partycypacyjnego, mieszkańcy zasta-
nawiają się  w  jaki sposób wyodręb-
niona ilość środków finansowych wy-

datkowana z budżetu gminy wpływa 
na rozwój wsi, przyczynia się do tego, 
że  nasze wsie stają się  piękniejsze 
i nowocześniejsze. Stworzenie miesz-
kańcom wsi możliwości decydowania 
o  przeznaczeniu środków z  budżetu 
gminy wpisuje się w realizację zasady 
samorządności. Uświadamiamy sobie, 
że  posiadając wyodrębnione środki, 

możemy zmieniać wizerunek naszych 
miejscowości, wspomagając ich rozwój 
i rozwiązać choć część problemów ja-
kie występują. Dlatego ważna jest kwe-
stia zaangażowania się mieszkańców 
wsi w proces partycypacji społecznej 
w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Fundusz Sołecki 
w Gminie Głubczyce
Czym jest i jak z niego skorzystać?

Kazimierz 
Bedryj

Wydatki Funduszu Sołeckiego w Latach 2012-2021
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W latach 2020, 2021, 2022 w naszej 
gminie realizowana była Marszałkow-
ska Inicjatywa Sołecka, finansowana 
z  budżetu województwa opolskiego, 
która stanowiła uzupełnieniem na-
szego Funduszu Sołeckiego. Marszał-
kowska Inicjatywa Sołecka przynio-
sła początek wspólnych doświadczeń 
i upewniła nas w przekonaniu, że taka 
inicjatywa jest potrzebna w przyszło-
ści. Według uzyskanych informacji MIS 
ma być realizowana w latach następ-
nych i  byłaby to  kontynuacja wspól-
nego doświadczenia i  wzmocnienia 
naszej współpracy na  rzecz rozwoju 
oraz poprawy warunków życia aktyw-
nych społeczności lokalnych w naszej 
gminie.

  Kazimierz Bedryj 
Z-ca Burmistrza

Po wielu latach starań gminy 
w zakresie odzyskania budyn-
ku dworca PKP w Głubczycach, 

mamy dla  Państwa bardzo dobrą 
wiadomość – udało się! Mamy dwo-
rzec.

15 czerwca tego roku, Gmina Głub-
czyce odkupiła zabytkowy dworzec 
w Głubczycach od Spółki „Stacja Głub-
czyce” Spółka z. o.o. z siedzibą w War-
szawie ul. Nowogrodzka 31.

Dworzec został nabyty za kwotę 247 
tys. zł po uprzednim wyegzekwowaniu 
od spółki zobowiązań wobec budżetu 
gminy w kwocie 86 087,67 zł oraz bu-
dżetu państwa za wieczyste użytkowa-
nie gruntu 47 763,79 zł.

Aktualnie (od 17 czerwca) na terenie 
budynku dworca kolejowego trwają 

prace zabezpieczające i  porządkowe 
prowadzone przez Spółkę "Usługi Ko-
munalne", jednostkę gospodarczą 
Gminy Głubczyce.

Z KALENDARIUM

2000 r. – Zawieszenie ruchu kolejo-
wego na linii Racławice Śląskie – Raci-
bórz.

 Na początku 2013 r. budynek dwor-
ca przejmuje od PKP Gmina Głubczyce 
już jako "budynek zdewastowany z licz-
nymi uszkodzeniami dachu. Zawilgo-
cone przyziemie, ściany zewnętrzne 
i stropy". 

Dworzec kolejowy tego samego 
roku sprzedany został w ręce prywatne 
z przeznaczeniem na działalność han-

dlowo-usługową, turystyczną. Pomi-
mo złożonych obietnic, niestety nigdy 
nie doszło do planowanego remontu. 
Budynek systematycznie ulegał coraz 
większej dewastacji popadając w ruinę. 

W ostatnich latach w wyniku niesz-
czelności pokrycia dachowego i postę-
pującemu, drastycznemu zamakaniu 
więźby dachowej, konstrukcja dachu 
została trwale uszkodzona czego skut-
kiem było jego częściowe zawalenie.

Działająca w  Głubczycach linia 
kolejowa funkcjonowała w  latach 
1855-2000  r. Budynek dworca został 
zbudowany w 1876 r. Jest kopią dworca 
w greckich Salonikach.

  Gmina Głubczyce 
 

Zaplanowane wydatkowanie środków Funduszu Sołeckiego 
na rok 2022 (wg Uchwał Zebrań Wiejskich – stan 30.06.2022 r.)

Wydatkowanie środków w latach 2012-2021 wg klasyfikacji budżetowej

Budynek dworca PKP  
wrócił do gminy

Trwają prace zabezpieczające i porządkowe na terenie 
zabytkowego budynku dworca kolejowego w Głubczycach
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Stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia 14.09.2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu 
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z  2021 poz. 2213) Burmistrz Głubczyc podaje 
do  publicznej wiadomości wyciąg z  ogłoszenia 
o I przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, położonej w Głubczycach 
przy ul. Michała Bałuckiego nr 3, lokal mieszkalny nr 1 
wraz z udziałem w gruncie obejmujący działkę nr 427/1, 
ujawniona w  księdze wieczystej OP1G/00023916/8. 
Cena wywoławcza 72 217,00 zł. Wadium wynosi 
7 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2022 r. o godz. 9.00 
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul. Niepodległości 
nr 14 (pokój nr 22 lub nr 23).

Ogłoszenie wywieszone jest na  tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Głubczycach, 
ul. Niepodległości 14 oraz opublikowane jest na stronie 
internetowej www.glubczyce.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim 
w Głubczycach - pokój nr 18, tel. (77) 4853021 wew. 222.

OGŁOSZENIE GMINNE

W  związku z  ogłaszanym co  roku 
przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej Programem 

pn. „Opieka wytchnieniowa” finansowanym 
ze  środków Funduszu Solidarnościowego, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach 
zwraca się  z  prośbą do  członków rodzin 
lub opiekunów osób niepełnosprawnych 
s p e ł nia ją c yc h k r y t e r ia og ł o s z o n e 
w Programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie 
korzystania z usług opieki wytchnieniowej 
CAŁODOBOWEJ.

Celem głównym Programu jest wsparcie 
c z ł o n kó w  r o d z i n  lu b  o p i e k u n ó w 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
osobami zależnymi poprzez możliwość 
uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w  formie usługi opieki wytchnieniowej. 
Program adresowany jest do  członków 
rodzin lub opiekunów sprawując ych 
bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności;

2. osobami posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionego;

3. które wymagają usługi opieki 
wytchnieniowej.

Program ma na  celu w  odniesieniu 
do członków rodziny lub opiekunów osób 
niepełnosprawnych: czasowe odciążenie 
od  codziennych obowiązków łączących 
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie 
czasu na odpoczynek i regenerację;

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej 
w pierwszej kolejności będą uwzględniane 
p o t r z e b y  c z ł o n k ó w  r o d z i n  l u b 
opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dzieckiem z  orzeczeniem 
o   n i e p e ł n o s p r aw n o ś c i  lu b  o s o b ą 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/
złożoną;

b) wymaga wysokiego poziomu 
wsparcia;

c) stale przebywa w domu, tj. nie 
korzysta z ośrodka wsparcia lub 
placówek pobytu całodobowego, 
np. ośrodka szkolno-wychowawczego 

czy internatu. Pod uwagę będzie 
również brany stan zdrowia i sytuacja 
życiowa uczestników Programu.

Program realizowany byłby w  formie: 
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia;
b) w ośrodku/ placówce wpisanej 

do rejestru właściwego wojewody, 
zapewniającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym;

c) innym miejscu wskazanym przez 
uczestnika Programu, które otrzyma 
pozytywną opinię gminy/powiatu.

W związku z powyższym OPS Głubczycach 
informuje, że można zgłaszać osoby, które 
wymagają zapewnienia takiego wsparcia 
w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać 
w  t er minie d o  dnia 0 1.09. 202 2r. 
d o  p r ac ow ników s o c jalnyc h OP S, 
ul. Pocztowa 6a, 48-100 Głubczyce,

 tel. 77-485-29-22 wew.34, 40, 44, 46 lub 
e-mail: opsglubczyce.ops.com.pl lub 
glubczyce@ops.com.pl.

Opieka wytchnieniowa
Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji 

Programu „Opieka wytchnieniowa: CAŁODOBOWA” 

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Głubczycach
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Nawiązując do  jakże intere-
sującego, rzetelnego, a  przy 
tym miłego artykułu p. Pio-

tra Moroza traktującego o IX Dniu 
Kultury Kresowej (patrz Głos Głub-
czyc, czerwiec 2022, s. 11) w imieniu 
organizatorów, czyli Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich oddział Głub-
czyce pod prezesurą p. Edwarda 
Wołoszyna i jego zastępcy p. Kazi-
mierza Naumczyka, pragnę bar-
dzo serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy ofiarowali swą 
pomoc w przygotowaniu tego do-
rocznego przedsięwzięcia.

Słodki poczęstunek w postaci pysz-
nego ciasta i deserów zapewnił nam p. 
Adam Kamiński-właściciel cukierni „Ka-
milka”, p. Aleksandra Bobkier – dyrektor 
SP w Bogdanowicach; także młodzież 
z  klasy I  G technikum żywienia 
i  usług gastronomicznych ZSC-
KR z wychowawczynią p. Izabelą 
Rudzińską, uczniowie klasy I AL 
technikum ekonomicznego i lo-
gistycznego ZSM pod kier. p. Mał-
gorzaty Wanickiej oraz członkinie 
chóru FENIX.

Moc podziękowań kieruję pod 
adresem p. Marcina Grabuńczyka 
– prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Ak-
tywni” i  jego małżonki Joanny (ofia-
rowali kosz pełen owoców i pomogli 
w  organizacji zakulisowej 
wydarzenia), jak również 
Dyrektora MOK – Zbyszka 
Ziółko i  jego ekipy tech-
nicznej, która udostęp-
niła sprzęt 
n a g ł a -
śniający.

Lecz to nie wszystko! Wiele 
egzemplarzy jakże cennego 
„ A lbumu głubczyck ich 
rodzin kresowych” autor-
stwa dr. Arkadiusza Szym-
czyny trafiło do  rąk na-
szych gości i uczestników 
dzięki wspaniałomyślno-
ści starosty – Piotra Soczyń-
skiego.

Skora podziękowania, 
to nie mogę tu zapomnieć 
o  moim synu Kamilu, 
na  którego pomoc i  zaanga-

żowanie zawsze mogę li-
czyć.

Za  rok, jak doczekamy, X jubi-
leuszowy Dzień Kresowy, na  który 
w imieniu Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i  Kresów Płd.-Wsch. Oddział 
Głubczyce już zapraszam. A jeśli ko-

lejna fala pandemii koronawiru-
sa nie pokrzyżuje nam planów, 

to  w  styczniu 2023  r. spotkamy 
się na Wigilii kresowej w Hotelu 
Domino, jak niegdyś.

  Maria Farasiewicz 
kresowianka z dziada pradziada
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Podziękowanie
IX Dzień Kultury Kresowej

Józef Kaniowski z zespołem "Feniks"

Krzesimir Dębski  
z burmistrzem Adamem Krupą

prof. Stanisław Nicieja

Zarząd TMLiKPd-Wsch. 
Kazimierz Naumczyk, Edward Wołoszyn 
w towarzystwie Marii Farasiewicz

Małgorzata Stec
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PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ! 
Dom Matki i Dziecka - ul. Masłowskiego 1, 45-532 Opole,   885 655 012 lub 77 454 07 60,   lppopole@dfoz.pl

Biuro Projektu  -   tel. 77 441 02 60,  e-mail: biuro@dfoz.pl, www.dfoz.pl

Więcej informacji na stronie

      w wyniku m.in.: przemocy domowej | kradzieży | pobicia | zgwałcenia | oszustwa | niealimentacji  
| uszkodzenia mienia | wypadku komunikacyjnego | groźby karalnej lub innego przestępstwa?

Byłeś świadkiem przestępstwa lub jesteś kimś bliskim dla osoby pokrzywdzonej?
Nie wiesz, gdzie szukać pomocy?

Skorzystaj ze wsparcia Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu.

JesteS osobA pokrzywdzonA
           przestepstwem 

,
, ,

,

prawną lub mediacyjną | psychologiczną lub psychoterapeutyczną | materialną, w tym m.in.:

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów 
  medycznych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
- finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

- finansowanie robót budowlanych, w tym pokrywanie kosztów dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych

- finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, 
  wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
- usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
  w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa

- finansowanie kosztów transportu i przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń

żywności lub bonów 
żywnościowych

odzieży, bielizny, butów 
lub bonów na ich zakup

bezpłatną pomoc
Oferujemy !

INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ       885 655 012

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem czynny:
pn. 13.00-20.00, wt. 9.00-16.00, śr. 9.00-16.00, czw. 9.00-16.00, pt. 9.00-16.00, sob. 10.00-15.00

885 655 018
885 655 019
885 655 020
885 655 027

885 655 021
885 655 022
885 655 024
885 655 026

w Brzegu 
w Głubczycach 
w Oleśnie
w Nysie

w Kluczborku 
w Kędzierzynie-Koźlu 
w Strzelcach Opolskich 
w Prudniku 

Lokalne Punkty Pomocy 
lppkluczbork@dfoz.pl
lppkedzierzyn@dfoz.pl
lppstrzelce@dfoz.pl
lppprudnik@dfoz.pl

lppbrzeg@dfoz.pl
lppglubczyce@dfoz.pl
lppolesno@dfoz.pl
lppnysa@dfoz.pl

Sfnansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

środków czystości i higieny osobistej 
lub bonów na ich zakup

- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
- finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę lub uprawnionego 
  małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie specjalistyczna pomoc

urządzeń i wyposażenia 
oraz wartości niematerialnych i prawnych

oraz pokrywanie 
kosztów zakupu:

BIBLIOTEKA PARAFIALNA W GŁUBCZYCACH
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Mów ią n iek tór z y 
„wiosna radosna”… 
I  taka właśnie jest 

ta  wiosna w  Środowisko-
wym Domu Samopomocy 
w Nowych Gołuszowicach. 

Zaczęliśmy 30 kwietnia 
od pikniku pod nazwą „Głub-
czyce razem z Ukrainą”. Na sy-
gnał od naszych głubczyckich 
artystów zareagowaliśmy 
niemalże natychmiast. Była 
propozycja koncertu chary-
tatywnego na rzecz Ukrainy, 
a przy okazji koncertu posta-
nowiliśmy zorganizować pik-
nik. Było pyszne ukraińskie 
jedzonko przygotowane przez 
panie z Ukrainy oraz kiełbaski 
z  grilla przygotowane przez 
pracowników naszego Domu. 
Nie zabrakło też atrakcji 
dla dzieci; malowanie twarzy, 
wizyta alpak z  Alpakalandu 

w Królowej oraz gry, zabawy 
i konkursy.  Na scenie oprócz 
chóru Angelus Cantat z Głub-
czyc oraz zespołu Old Befa, 
dzieci ze  szkół i  przedszkoli 
gminy Głubczyce, wystąpili 
również goście z Ukrainy z pio-
senką. Było zabawowo, ale jed-
nocześnie wzruszająco. Każdy 
z nas wiedział po co i dlaczego 
się spotkaliśmy. Cały dochód 
z pikniku został przekazany 

na zakup sprzętu wojskowe-
go potrzebnego na  wojnie 
w Ukrainie.

Po pikniku przyszedł czas 
na sportowe wyzwania.

 1 czerwca na naszym bo-
isku spotkali się uczestnicy 

Środowiskow ych Domów 
Samopomocy z  całego wo-
jewództwa opolskiego. Już 
po  raz  dwudziesty trzeci 
drużyny osób niepełno-
sprawnych ry walizowały 
ze  sobą w  sportowych roz-
gr y wkach. Drużyn było 
dwanaście, a w każdej z nich, 
pięciu zawodników. Emocje 
były ogromne, ale w niczym 

nie ustępowały 
dobrej zabawie. 
Zwycięzca zawo-
dów zdobył Puchar 
Burmistrza Głubczyc. 
W  tym roku wygrała 
drużyna z  ŚDS w  No-
wych Gołuszowicach. 

Pikniki lubimy bardzo. 
Lubimy się też spotykać z in-
nymi i integrować, ale ponad 
wszystko lubimy pomagać 
innym. Od 12 lat na terenie 
naszego Domu, raz do roku 
odbywa się  piknik integra-
cyjny. W tym roku widzieli-
śmy się po raz dziesiąty. Każ-
dego roku podczas pikniku 
stowarzyszenie „Naprzeciw” 
prowadzi zbiórkę publicz-

ną na  rzecz 
chorego dziec-

ka. W  tym roku 
„ g w i a z d ą”  p i k-

niku była Łucja Ku-
bat. Na  imprezie nie 
zabrakło w ystępów 

artystycznych, strefy 
animacji dla  dzieci, 

pysznego jedzenia, przy-
gotowanego przez panie 
z  KGW w  Grobnikach, 
a  przede wszystkim lu-
dzi o  dobrych sercach, 
którzy szczodrze wrzu-

cali pieniążki do  pu-
szek. 

Podczas pik-
niku zebrano 

rekordową sumę 
50791,50 zł. 

Wszystko oczy w iście 
na rehabilitację Łucji. Dzięku-
jemy wszystkim ludziom i fir-
mom,a było ich w tym roku 
bardzo dużo, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do organizacji 
pikniku.

  Ewa Bartusik 
terapeuta

Relacje z wydarzeń i pikników integracyjnych

Wiosna w Środowiskowym 
Domu Samopomocy
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Lekarz z wykształcenia i zawodu, pisarz z talentu, zaś wychowawca 
i pedagog z powołania i wyboru. Nasz patron – Janusz Korczak

DZIEŃ PATRONA SP2
Postać patrona jest bardzo 

ważna w  naszym życiu 
i  pracy zawodowej, w  du-
chu korczakowskich ide-
ałów pragniemy wychowy-

wać kolejne pokolenia głubczyckiej 
młodzieży. Korczak jest wciąż obec-
ny w  naszej szkole. Na  postumen-
cie w  głównym holu szkoły patrzy 
na nas dostojnie każdego dnia, zaś 
cytat widniejący na  marmurowej 
płycie: „Dzieci! Dumne miejcie za-
miary, górne miejcie marzenia 
i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze 
się stanie” -przypomina o wartości 
dziecka, o tym, że ma ono swoje pra-
wa, także prawo do marzeń…

Zielony sztandar z  wizerunkiem 
Janusza Korczaka oraz pieśń szkoły  
towarzyszą nam we  wszystkich waż-
nych uroczystościach. W  tym roku 
na ścianie korytarza powstało piękne 
malowidło pędzla Danuty Pyrczak 
przestawiające ogromne skrzydła wraz 
z  cytatem Janusza Korczaka: „Dzieci 
rodzą się  ze  skrzydłami, nauczyciele 
pomagają im je rozwinąć”. Chcieliby-
śmy, aby każdy uczeń w murach naszej 
szkoły z ochotą i pasją rozwijał swoje 
różnorodne zainteresowania i talenty.

Rok 2022 jest rokiem szczególnym 
dla głubczyckiej „Dwójki”. Właśnie te-
raz obchodzimy 77 -lecie szkoły oraz 
48. rocznicę nadania szkole imienia 
Janusza Korczaka i  ufundowania 
sztandaru.

Na kartach historii można wyszu-
kać jeszcze inne bliskie nam daty. 
Są  to  przypadające w  tym roku 80. 
rocznica śmierci Janusza Korczaka 
wraz z dziećmi z Domu Sierot  w obo-
zie zagłady w Treblince oraz 110. rocz-
nica założenia przez Janusza Korczaka 
Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej 
w Warszawie.

Janusz Korczak to po-
stać niezwykła. A my 

jesteśmy dumni, 
że go mamy za patrona.

Po wielu miesiącach pandemii  i zwią-
zanej z  nią izolacji bardzo chcieliśmy, 
aby obchody Dnia Patrona Szkoły mia-
ły w tym roku wyjątkową oprawę. Cała 
społeczność szkolna z zapałem podjęła 
to  wyzwanie. W  ramach „Dni Korcza-
kowskich” nauczyciele zorganizowali 
następujące konkursy:

• plastyczne dla  uczniów klas 1-3 
„Janusz Korczak – portret”, zaś 
dla uczniów klas 4-8 „Korczak i ja – 
collage”, 

• na prezentację multimedialną o pa-
tronie,

•  „Też byliśmy dziećmi”, w  którym 
uczniowie starali się  rozpoznać 
nauczycieli na podstawie ich zdjęć 
z dzieciństwa, 

• wiedzy o życiu i twórczości Janusza 
Korczaka,

• literacki na  wiersz o  Januszu Kor-
czaku,

• grę terenową dla klas 7 – uczniowie 
z mapą Głubczyc w ręku szukali wy-
znaczonych na  mieście punktów, 
gdzie czekały na nich zadania z za-
kresu geografii i wiedzy o patronie.

 Janusz Korczak  
– patron dziecięcych marzeń

Delegacje samorządu gminy i powiatu

Ewa Błażków, dyrektor SP2 
podczas przemówienia
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Dodatkowo:
• uczniowie klas 5-8 obejrzeli film 

„Korczak” w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Głubczycach,

• nauczyciele biblioteki przygotowali 
tematyczną wystawę książek Janu-
sza Korczaka i o Januszu Korczaku,

• odbyły się pogadanki dla uczniów 
o Starym Doktorze,

• w  szkole zagościła korczakow-
ska moda – uczniowie przebrali 
się w stroje z epoki patrona,

• odbył się mecz piłki nożnej dla klas 
3,

• w parku miejskim zorganizowano 
dla uczniów korczakowski bieg,

• powstał folder szkoły oraz korcza-
kowska pocztówka,

• nad głównym wejściem do  szkoły 
rozwieszono piękny, kolorowy ban-
ner,  

• odbyła się  korczakowska wywia-
dówka dla rodziców,

• powstała wystawa szkolnych kro-
nik.

Na  finał wszystkich naszych dzia-
łań nieprzypadkowo wybraliśmy datę 
1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. W ten spo-
sób chcieliśmy zaakcentować, że dla nas - 
podobnie jak dla Starego Doktora - dziec-
ko jest najważniejsze.

Patronat honorowy nad obchodami 
DNIA PATRONA SZKOŁY objął Burmistrz 
Głubczyc Pan Adam Krupa, zaś patronat 
medialny Pan Mateusz Kitka, redaktor 
naczelny „Głosu Głubczyc” oraz portalu 
Twoje Głubczyce.

Uroczysty apel uświetnili zaprosze-
ni goście:

• Pan Piotr Soczyński Starosta Powia-
tu Głubczyckiego 

• Pani Anita Juchno Wicestarosta Po-
wiatu Głubczyckiego

• Pan Adam Krupa - Burmistrz Głub-
czyc

• Barbara Piechaczek – radna Głub-
czyc i  dyrektor Powiatowego Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej

• Edward Wołoszyn – wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Głubczyc

• Wiktor Wojnarski – przewodniczący 
Rady Rodziców.

Montaż słow no -muzyczny pt. 
„Stary Doktor”, występy chóru pod 
kierownictwem Tadeusz Eckerta, 
szkolnych zespołów tanecznych „Ma-
linki” i  „Zespołu tańca ludowego” 
oraz uczniowie szkoły grający na in-
strumentach muzycznych wprowa-
dziły wszystkich w podniosły nastrój. 
Podczas uroczystej gali nauczyciele 
nagrodzili uczniów, którzy zdobyli 
pierwsze miejsca w  korczakowskich 
konkursach. Z  tej okazji zaprojekto-
waliśmy pamiątkowy medal z  wize-
runkiem Patrona. 

Druga część uroczystości odbyła 
się  na  boiskach szkolnych. Najpierw 
uczniowie wszystkich klas wypuścili 
do  nieba kolorowe balony, do  których 
przyczepione były wypisane na  kart-
kach ich najskrytsze marzenia. Gdy od-
latywały, wszyscy z nadzieją liczyliśmy 
na rychłe ich spełnienie. Następnie na-
uczyciele i uczniowie tańczyli „Belgijkę”, 
zaś chłopcy klas starszych rozgrywali 
mecz piłki nożnej, samorząd uczniow-
ski malował chętnym uczniom twarze, 
a  młodsze dzieci puszczały ogromne 
bańki mydlane.

Tak właśnie staramy się  budować 
tradycję i historię szkoły. Ma to bowiem 
duże znaczenie dla  integrowania na-
szej szkolnej społeczności. Próbujemy 
także szukać własnej drogi przy wypra-
cowywaniu systemu wychowawczego, 
z  zachowaniem wskazówek naszego 
patrona. Przy określaniu celów i zadań 
kierujemy się  potrzebami dzieci z  re-
spektowaniem ich praw. Pragniemy, 
aby nasi uczniowie kierowali się w życiu 
zasadami uczciwości, tolerancji, miłości 
i sprawiedliwości.

Przy tej okazji pragniemy serdecznie 
podziękować Panu Robertowi Galarze 
właścicielowi firmy „Galmet Sp. z  o.o.” 
Sp.K. w  Głubczycach oraz Panu Woj-

ciechowi Jurkiewiczowi właścicielowi 
firmy Z.U.G. „Elektromet” sp. z o.o. w Go-
łuszowicach za wsparcie działań szkoły 
i pomoc w realizacji naszych celów i za-
mierzeń.

Dzień Patrona Szkoły oraz wydarze-
nia współtowarzyszące podczas „Dni 
Korczakowskich” zamieściła na stronie 
internetowej szkoły nasza szkolna „Tele-
wizja Dwójki”.

  Korespondent SP2

Inscenizacja młodzieży szkolnej

Występ chóru pod kier. Tadeusza Eckerta



16 LIPIEC 2022

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.plRolnictwo / Oświata

Drodzy Rolnicy, chcieliśmy po-
informować Was, że zakończył 
się  etap trzech konkursów 

o zasięgu krajowym: Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Ogól-
nokrajowy Konkurs Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne dla  rolników 
oraz Ogólnopolski Konkurs na  Ry-
mowankę.

I. Uprzejmie informujemy, iż lau-
reatami etapu wojewódzkiego tego-
rocznego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci pod hasłem: ,,Bezpiecznie 
na  wsi mamy, bo  ryzyko upadków 
znamy” zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3):
I  miejsce – Paweł Drobny, klasa I, 

Szkoła Podstawowa w  Strzeleczkach, 
powiat krapkowicki – Placówka Tere-
nowa w Strzelcach Opolskich,

II miejsce – Anna Henzel, klasa I, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Łanach, 
powiat kędzierzyńsko-kozielski – Pla-
cówka Terenowa w Głubczycach,

III miejsce – Paulina Surmińska, 
klasa II, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Szybowicach, powiat prudnicki – Pla-
cówka Terenowa w Nysie,

Wyróżnienie – Błażej Jeger, klasa III, 
PSP w  Starych Budkowicach, powiat 
opolski – ZPRO w Opolu,

Wyróżnienie – Amelia Wojtera, kla-
sa I, Szkoła Podstawowa nr 2 w Prasz-
ce, powiat oleski – Placówka Terenowa 
w Oleśnie,

w II grupie wiekowej (klasy IV-VIII):
I  miejsce – Waleria Gabor, klasa V, 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przed-
szkolnym w Twardawie, powiat prud-
nicki - Placówka Terenowa w Nysie,

II miejsce – Julia Kanz, klasa VII, 
Szkoła Podstawowa z ZSP nr 3 w Dęb-
skiej Kuźni, powiat opolski – ZPRO 
w Opolu,

III miejsce – Mikołaj Drozd, klasa VII, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lub-
szy, powiat brzeski - Placówka Tereno-
wa w Brzegu. 

Wyróżnienie – Milena Kozieł, klasa 
VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 w  Głub-
czycach, powiat głubczycki – Placówka 
Terenowa w Głubczycach,

Wyróżnienie – Nikola Gruca, klasa 
IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Li-
gocie Książęcej, powiat namysłowski 
– Placówka Terenowa w Kluczborku. 

II. Laureatami etapu wojewódz-
kiego III Ogólnopolskiego Konkur-
su Dla Dzieci na Rymowankę zostali:

I miejsce - Mikołaj Osuch – Gana 122, 
46-320 Praszka

II miejsce - Kacper Poloczek - Łowko-
wice ul. Księdza Rigola 72, 46-211 Kuja-
kowice Górne

III miejsce - Krzysztof Suchodolski 
– Tułowice ul. Ogrodowa 24, 49-130 Tu-
łowice

III. Laureatami etapu wojewódz-
kiego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne zostali:

I miejsce – Państwo Renata, Wiesław 
i Szymon Kowalczyk z Bukowia, którzy 
prowadzą gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni 207 ha, o profilu – produkcja 
mieszana.

II miejsce ex equo

• Państwo Sylwia, Andrzej i  Paweł 
Janczyszyn z  Rożniątowa, którzy 
prowadzą gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 67 ha, o profilu – produk-
cja mieszana.

• Państwo Urszula i Klaudiusz Goetz 
ze  Strzeleczek, którzy prowadza 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
129 ha, o profilu mieszana.

III miejsce – Państwo Aurelia i Klau-
diusz Szwiec z Prężyny, którzy prowa-
dzą gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 106 ha, o profilu roślinnym.

 Wyróżnienie

Państwo Adela Józef Jantos z Kunio-
wa, którzy prowadzą gospodarstwo 
rolne o  powierzchni 84 hektarów, 
o profilu roślinnym.

  Barbara Ziółko  
Główny Specjalista KRUS 

Oddział Głubczyce

Nagrody KRUS Nagrody KRUS 
rozdanerozdane
Zakończono etap 3 konkursów KRUSZakończono etap 3 konkursów KRUS
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Z  dniem 31.05.2022r. zakończy-
liśmy realizację projektu pt. 
Polepszenie bezpieczeństwa 

w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Kubusia Puchatka 
w Głubczycach realizowanego przez 
nasze przedszkole oraz partnerów 
projektu – Urząd  Miejski w Głubczy-
cach, Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w  Głubczycach. 
Projekt realizowany był w ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU. Przed-
szkole wyposażone jest w  modu-
łowy punkt pierwszej pomocy wy-
posażony w apteczki przeznaczone 
do  udzielania pierwszej pomocy 
oraz defibrylator AED. W ramach za-
dania przeszkolono pracowników 
przedszkola, szkoły oraz urzędu. 
Dzieci wzięły udział w  pokazach 
pierwszej pomocy prowadzonych 
przez służby mundurowe oraz cyklu 
czterech warsztatów dotyczących 
poszczególnych urazów takich jak: 
stany nagłe, zranienia, krwotoki, 
oparzenia.

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

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

  Marta Kozik-Toporowska 
Nauczyciel, terapeuta SP Bogdanowice

Miło nam poinformować, że  nasza placówka Niepubliczne Przed-
szkole „Piccolino” z Głubczyc jest beneficjentem projektu unijnego 
Erasmus +. W międzynarodowym gronie rozpoczęliśmy realizację 

projektu w ramach programu Erasmus +, a projekt nosi nazwę „Poprawa 
jakości wychowania fizycznego w przedszkolu w celu zapobiegania wa-
dom postawy u dzieci” - (POSE).

Projekt rozpoczął się 01.03.2022 r. czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy, 
a planowany termin zakończenia to 28.02.2025 r.

Naszymi projektowymi Partnerami są:

• Wydawnictwo edukacyjne Klett Polska z Poznania
• Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
• Uniwersytet Trnawski i Przedszkole w Trnawie (Słowacja)
• Wydawnictwo edukacyjne RAABE i Przedszkole 136 w Sofii (Bułgaria)

Celem projektu jest:

• propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz wspieranie rozwoju, a także 
nabywanie świadomości wychowanków związanej ze zdrowym stylem życia;

• podniesienie świadomości uczestników działań projektowych w zakresie 
rozumienia znaczenia wartości ruchu, aktywności ruchowej dla zdrowia;

• nawiązanie współpracy międzynarodowej z placówkami zagranicznymi ce-
lem wymiany doświadczeń i pomysłów, pozyskanie nowych strategii działań 
i rozwiązań w zakresie zapobiegania wadom postawy na etapie wychowania 
przedszkolnego

• poprawa, jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w wieku przed-
szkolnym;

• rozwinięcie warsztatu metodycznego nauczycieli, umiejętności twórczego, 
kreatywnego podejścia w nauczaniu. 

• wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli; 
• podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności placówki.

W ramach realizacji projektu część naszej kadry – Zespół Projektu będzie mo-
gła uczestniczyć w kursach i spotkaniach metodycznych organizowanych w Pol-
sce, Bułgarii i Słowacji, a o jego przebiegu będą systematycznie informować. 

  Mariola Paterek 
właściciel placówki

Harcerze z Hufca ZHP 
G ł ub c z yce w ra z 
z  pr zedstaw ic ie -

lami lokalnych władz 
państwowych i  samorzą-
dow ych, weteranami, 
kombatantami oraz żoł-
nierzami z  10. Opolskiej 
Br ygady Log ist yc znej 
wzięli udział w  uroczy-
stościach upamiętniają-
cych Powstańców Śląskich 
w  101. rocznicę bitwy 
o  Górę św. Anny pod Po-
mnikiem Czynu Powstań-
czego na Górze Św. Anny. 

Wojskową asystę hono-
rową wystawił batalion do-
wodzenia i  zabezpieczenia 
10. Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, a  oprawę muzycz-
ną zapewniła Orkiestra Woj-
skowa z Bytomia. Odczytano 
Apel Pamięci, kompania ho-
norowa oddała salwę hono-
rową, następnie delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów. 
Po zakończonej uroczystości 
harcerze udali się na pyszną 
grochówkę. 

Odwiedzili także grób 
pat rona gł ubcz yck iego 
hufca - biskupa Antoniego 
Adamiuka, gdzie zapalili 
znicze i złożyli kwiaty oraz 
zwiedzali zabytki na Górze 
Św. Anny.

  Katarzyna Mojzyk 
komendant Hufca ZHP

SUKCES „PICCOLINO”

PAMIĘCI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Bezpiecznie  
w Puchatkowie

Irena Gołdyn  
Dyrektor NP. „Piccolino”

Marszałek Andrzej Buła 
w towarzystwie harcerek 

Hufca ZHP Głubczyce

Polepszenie bezpieczeństwa 
w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Kubusia 
Puchatka w Głubczycach

101. rocznica bitwy o Górę św. Anny
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To było wyjątkowe wspomnienie 
artystyczne, ponieważ równie wy-
jątkowa była jego postać. Mowa o 
montażu słowno-muzycznym upa-
miętniającym Proboszcza naszej 

głubczyckiej parafii – ks. Michała Ślęczka. 
Wydarzenie odbyło się 6 czerwca 2022 r. w 30. 
dzień po śmierci kapłana. A zgromadziło rze-
sze parafian.

O godzinie 18:30 została odprawiona Msza św. 
o spokój jego duszy, którą razem z wikarymi cele-
browali pochodzący z Głubczyc ks. Marcin Pilch 
oraz ks. Grzegorz Bławicki, były wikariusz. Na-
stępnie, po krótkiej przerwie technicznej, rozpo-
czął się wspomniany montaż, o którym pierwszy 
raz pomyślałem już w dniu pogrzebu ks. Probosz-

cza. I tak jak powiedziałem na wstę-
pie swego wystąpienia w kościele, 
ks. Proboszcz zapewne nie chciałby 
takiego koncertu, gdyż był osobą 
skromną i mało mówiącą o sobie. 
Ale właśnie jemu takie wspomnie-
nie się należy. Za te 40 lat, za jego 
męstwo i odwagę, za to, że po prostu 
był. Kiedy podzieliłem się z kilkoma 
osobami tym zamysłem i ujrzałem 
na twarzach rozmówców akceptację, 
uznałem, że byłoby błędem, gdyby 
taki memoriał się nie odbył.

Dziękuję Bogu za to, że powstało piękne dzie-
ło. Dziękuję Duchowi Świętemu za inspirację 
i bardzo dziękuję ludziom, którzy zgodzili się 
włączyć w to przedsięwzięcie i swoim talentem 
uczcić postać śp. ks. Proboszcza. Do programu ar-
tystycznego zaprosiłem osoby, które przez wiele 
lat współpracowały ze śp. ks. Proboszczem i były 

z nim blisko związane . Większość się zgodziła, 
część odmówiła. Sądzę, że tak właśnie miało być.

Głównymi elementami montażu były archi-
walne, kilkuminutowe nagrania kazań i prze-
mówień śp. ks. Proboszcza ze zbioru właściciela 
TV POGRANICZE pana Mariana Pospiszela. To na 
nich bazowałem i do nich chciałem dostosować 
dźwięk czy obraz, aby stworzyć wspólną całość. 
Uważam, że przeplatanie muzyki, obrazu, wier-
sza i innych elementów pozwala skupić się na 
konkretnym słowie czy to wypowiadanym, czy 
śpiewanym.

W półtoragodzinnym programie udział wzię-
li: Chór Angelus Cantat z dyrygentem panem 
Tadeuszem Eckertem przy akompaniamencie 
pani Agnieszki Hautz, nasi wikarzy: ks. Zygmunt 
Nagiel (fletnia Pana, śpiew solowy) i ks. Łukasz 
Kauf, pani Maria Farasiewicz (recytacja tema-
tycznych wierszy swego autorstwa) , Franciszek 
Wysocki jako przedstawiciel Służby Liturgicznej 
oraz panie solistki: Agata Nowakowska (gitara) 
z koleżanką Eweliną oraz Katarzyna Dańczuk. 
Wzruszającym momentem było wspólne odśpie-
wanie pieśni żałobnej „Dziś moją duszę”. Zwrotki 
zaśpiewali w dwugłosie ks. Łukasz i organista pan 
Marek Wiśniewski, a licznie zgromadzeni parafia-
nie dołączyli się do refrenu.

Na koniec raz jeszcze wspomnę, że takie upa-
miętnienie po prostu musiało się odbyć w naszym 
kościele. A zrodziło się z wielkiej wdzięczności za 
wszystkie niezwykłe lata posługi ks. Proboszcza 
w głubczyckiej świątyni.

  ks. Kamil Sowada

Wspomnienie...
ks. Kamil 

Sowada

Wystąpienie  
Marii Farasiewicz

Miesiąc po śmierci ks. Proboszcza Michała Ślęczka  
w kościele parafialnym
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„Za czterdzieści lat posługi w głubczyckiej świątyni, 
Za duszpasterstwo, Słowo Boże i miłość do tej ziemi;

Za dbałość o parafię, dom Pański, Jego gmach, 
Za troskę o swych wiernych, pielgrzymek Maryjnych szlak;

Za liczne grupy modlitewne, ich duchowe wsparcie, 
Za dociekanie prawdy, twarde zasady i serca otwartość;

Za pamięć o wielkich Polakach, historię wiecznie żywą, 
Za przekonania i poglądy oraz piękno żywego słowa;

Za tradycję, kulturę, rozwój religijny i misterium człowieka, 
Za ewangelizację swej owczarni, zaangażowanie i opiekę;

Za celebrowanie świąt kościelnych, jubileuszy, nocne czuwania, 
Za szereg koncertów, wybitnych artystów, ze sztuką obcowanie;

Za wielki patriotyzm, solidaryzm ze swym wiernym ludem, 
Za trwanie, tworzenie wspólnoty i zjednoczenie z narodem;

Za modlitwę, Eucharystię, adorację, ufność w Panu wielką, 
Za prostotę, szczerość i bezpośrednie do człeka podejście;

Za kaznodziejski, sakralno-biblijny, pełen pobożności ton, 
Za troskę o rodzinę, wychowanie dzieci i młodzieży – nasz dom;

Za umiłowanie literatury, erudycję, poetycki styl, 
Za ironię, satyrę, nieraz cięty język i… ojcowski dryl;

Za niezliczone rzesze ministrantów pod Twymi skrzydłami, 
Za liczne wycieczki do miejsc świętych i świata zwiedzanie;

Za niezwykłe katechezy, nauki przedślubne, powołania, 
Za współpracę z Mechanikiem i wieloma innymi szkołami;

Za dobro, któregoś tyle dla parafii i dekanatu uczynił, 
Za to, że wymagałeś nie tylko od siebie, ale i od innych;

Za jakże obfite i wymierne owoce Twojej pracy i służby, 
Za duchowe dziedzictwo, wyrazistość i postawę godną;

Za gospodarza rękę, kościół – wizytówkę naszego miasta, 
Za jego otoczenie, cmentarz komunalny i środowisko;

Za patos i powagę, jak też humor, żart, swojskość, 
Za konkret, nazywanie rzeczy po imieniu i serdeczność;

Za świadectwo żywej wiary, pokory w cierpieniu, 
Za głębokie refleksje, pukanie do naszego sumienia;

Za moralizatorstwo, dobre obyczaje, trwałe wartości od  lat, 
Za to, że od zgoła czterech dekad byłeś Pasterzem nam

DZIĘKUJEMY!

Maria Farasiewicz 
– w imieniu lokalnej społeczności

ŚP. KS. MICHAŁOWI ŚLĘCZKOWI  
– PROBOSZCZOWI PARAFII NNMP 

W GŁUBCZYCACH, ZACNEMU KAPŁANOWI, 
DZIEKANOWI I RADCY
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Poświęcenie kościoła 
w Pomorzowiczkach
W połowie czerwca w Pomorzowiczkach miało 
miejsce ważne wydarzenie dla lokalnych parafian

Dnia 11 czerwca 2022 roku 
o  godz. 18.00 odbyło się  po-
święcenie kościoła filialnego 

pw. św. Jana Pawła II w  Pomorzo-
wiczkach. Uroczystość ta była zwień-
czeniem wieloletnich wysiłków 
wiernych lokalnej parafii, a  także 
wielu dobroczyńców i darczyńców 
spoza niej.

Zamiar budowy kościoła w  Pomo-
rzowiczkach ogłosił ks. Bolesław Gra-
bowski 10 marca 1985 roku. Prace rozpo-

częto w 2 lipca 1987 roku. Na początku 
budowa przebiegała sprawnie, udało 
się  wznieść mury i  zadaszyć kościół, 
jednak z wielu powodów prace wstrzy-
mano w latach 90 -tych. Dalsze prace 
postanowił wznowić ks. Jan Tomaszew-
ski, który duszpasterzował w tej parafii 
w latach 2012-2013. To on zadecydował, 
by w kościele zacząć odprawiać msze 
św., przeniósł ołtarze z pobliskiej świe-
tlicy a także wstępnie urządził kościół. 
Ten krok zmotywował wiernych do dal-
szej pracy. We  wrześniu 2013 roku 
przybył do  Pomorzowic ks. Tomasz 
Skowron, który dzięki wsparciu para-
fii patronackich dokończył budowę ko-
ścioła. 12 października 2016 roku z rąk 
ks. Kard. Stanisława Dziwisza otrzymał 
relikwie św. Jana Pawła II, które zostały 
umieszczone w bocznym ołtarzu. 

Bóg zapłać wszystkim, dzięki 
którym możemy się dziś cieszyć 

tą nową świątynią. Niech św. Jan 
Paweł II, patron tego kościoła będzie 

dla nas wszystkich drogowskazem 
w naszym kroczeniu ku Chrystusowi.

  ks. Tomasz Skowron 
Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela 

w Pomorzowicach

Ks. bp Andrzej Czaja podczas Mszy św. 
wyświęcającej nowy budynek 
kościoła w Pomorzowiczkach

Moment poświęcenia kościoła


