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¯YCIE POZAGROBOWE

I oto kres ziemskiej wêdrówki,
Brama wiecznoœci siê otwiera;
Dusza staje przed obliczem Stwórcy,
Z przera¿enia dr¿y i…zamiera.

Pan Bóg-sêdzia sprawiedliwy-
Wyci¹ga doñ Sw¹ ojcowsk¹ d³oñ;
Mi³osierny i dobrotliwy Jezus
Zaprasza przed boski tron.

Dobro czynione tu na ziemi
K³adzie na szali potêgi mi³oœci;
Dusza, z  pokor¹  i  bojaŸni¹,
Chce czyœcca w swej niedoskona³oœci.

A potem, w pe³ni oczyszczona,
Za¿ywa wiekuistej szczêœliwoœci;
Do³¹cza do grona wszystkich œwiêtych
W chwale  niebieskiej œwiat³oœci.

                                Maria Farasiewicz



  LISTOPAD 2021 NR 11/3422

VIII DZIEÑ KRESOWY



               LISTOPAD 2021 nr 11/342 3

24 wrzeœnia br. w sali balowej hotelu Domino mia³y miejsce
uroczyste obchody VIII Dnia Kresowego, a zorganizowane przez
Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschod-
nich oddzia³ G³ubczyce przy wspó³pracy z Miejskim Oœrodkiem
Kultury i koordynatork¹ Monik¹ Komarnick¹ oraz Powiatowym
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w ramach projektu "Œl¹skie Porta-
mento". W roku ubieg³ym spotkanie to nie mog³o siê odbyæ

z powodu pandemii, lecz w tym¿e przy obostrzeniach i œrod-

kach ostro¿noœci z ograniczon¹ iloœci¹ uczestni-
ków.

Na uroczystoœæ przybyli liczni goœcie, reprezen-
tanci œrodowisk kresowych z kraju oraz grupa cze-
skich Wo³ynian okrêgu albrechticko-krnovskiego
na czele z pani¹ prezes Zwi¹zku - Ludmi³¹ Czaja-
nov¹ z Krnova. Zacnych goœci zaanonsowa³ i przy-
wita³ prezes Towarzystwa Mi³oœników Lwowa

i Kresów Po³udniowo-Wschodnich - Edward
Wo³oszyn. Bogaty program Dnia Kresowego, któ-
ry mia³am przyjemnoœæ prowadziæ, rozpocz¹³ siê

 w czêœci oficjalnej od okolicznoœciowych prze-
mówieñ. Tu g³os zabra³ m.in. starosta g³ubczycki -
Piotr Soczyñski, nawi¹zuj¹cy w swym wyst¹pie-
niu do "Albumu g³ubczyckich rodzin kresowych"

VIII DZIEÑ KRESOWY

autorstwa dr. Arkadiusza Szymczyny, a wydanego w minionym
roku staraniem Powiatu.

Podnios³ym momentem spotkania by³o wrêczenie odznaczeñ.
Burmistrz Adam Krupa oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ka-
zimierz Naumczyk zostali uhonorowani Krzy¿em Czynu Zbrojne-
go Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospo-
litej Polskiej. To zaszczytne odznaczenie otrzymali za populary-
zacjê i utrwalanie pamiêci o Kresach II RP oraz krzewienie trady-
cji i kultury kresowej na ziemi g³ubczyckiej. Aktu nadania i wrê-
czenia Krzy¿a w imieniu Kapitu³y dokona³ przedstawiciel Krajo-
wej Rady Œrodowisk Kresowych w Warszawie Pan Edward Bieñ.

Kolejny punkt programu stanowi³y prelekcje. Najpierw arcy-
ciekawy wyk³ad prof. Stanis³awa S³awomira Niciei nawi¹zuj¹cy
do kolejnych tomów s³ynnej "Kresowej Atlantydy" jego autor-
stwa, po czym szalenie interesuj¹ca opowieœæ Tomasza Kuby
Koz³owskiego - reprezentanta Domu Spotkañ z Histori¹ w War-
szawie, pasjonaty i kolekcjonera najwiêkszego w kraju zbioru
pami¹tek kresowych. Jego wyst¹pienie nawi¹zywa³o do proble-
matyki czeskich Wo³ynian i ich bogatego dziedzictwa kulturo-
wego. Lecz to nie wszystko! Po obiedzie, ju¿ przy kawie i ciastku,
nast¹pi³a druga czêœæ obchodów. Dynamiczna biesiada "Na kre-

sow¹ nutê" w mojej re¿yserii z udzia³em goœcia specjal-
nego, kresowianki "z krwi i koœci" - Krystyny Koziary

 (z domu Bielak) oraz lwowskiego batiara - Mietka Za-
j¹ca - aktora Teatru TRADYCJA ZSM. ¯ywio³owo re-
aguj¹ca publicznoœæ wraz z wystêpuj¹cymi œpiewa³a kre-
sowe pieœni. O oprawê muzyczn¹ programu zadba³ ze-
spó³ muzyczny REMEDIUM pod kier. Kazimierza £an-
kowskiego. "Hej soko³y" zakoñczy³y wystêp. Nie mog³o
te¿ zabrakn¹æ tañca. Kresowe rytmy porwa³y goœci na
parkiet.

Ciep³e s³owa uznania i serdeczne podziêkowania ze
strony prezesa Edwarda Wo³oszyna sta³y siê swoistym
podsumowaniem jak¿e udanego, kolejnego Dnia Kreso-
wego i zaproszeniem na nastêpny.

Maria Farasiewicz
Kresowianka z dziada pradziada
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Z£OTY KRZY¯  ZAS£UGI
W poniedzia³ek, 18. paŸdziernika br. w Brzeskim Centrum Kul-

tury  odby³y siê  wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej, na które zaproszenie otrzyma³a Pani Maria Farasiewicz-na-
uczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Mechanicznych w
G³ubczycach. Podczas uroczystej gali zosta³a uhonorowana  naj-
wy¿szym cywilnym odznaczeniem pañstwowym -Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi, nadanym przez Prezydenta RP-Andrzeja Dudê. Ce-
lebracji odznaczenia dokona³ w imieniu g³owy pañstwa  wojewo-

da opolski-S³awomir K³osowski. Pani
Maria znalaz³a siê w gronie trzynastu  na-
uczycieli  z ca³ego  kraju uhonorowanych
w³aœnie  Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Pod-
czas ceremonii zabra³a g³os w imieniu od-
znaczonych, dziêkuj¹c za uczyniony za-
szczyt. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ z jej stro-
ny refleksji o charakterze uniwersalnym i
ogólnoludzkim.

 Krzy¿ Zas³ugi, ustanowiony w 1923 r.,
nadawany jest osobom, które po³o¿y³y
zas³ugi dla pañstwa lub obywateli, spe³-
niaj¹c czyny  wykraczaj¹ce poza zakres
ich zwyk³ych obowi¹zków, a przynosz¹-
ce znaczn¹  korzyœæ  pañstwu i obywate-
lom , ofiarn¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, spo-
³eczn¹, ofiarne  niesienie pomocy, a tak-
¿e szerok¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹.

Gratulujemy Pani Marii tego wyj¹tkowego odznaczenia, które
jest nie tylko nobilitacj¹ jej osoby, ale tak¿e szko³y i naszej ziemi
g³ubczyckiej. ̄ yczymy zdrowia i wytrwa³oœci w podejmowaniu
dalszych dzia³añ na rzecz drugiego cz³owieka.

Warto przypomnieæ, ¿e Pani Maria Farasiewicz ma w swym
dorobku szereg nagród i wyró¿nieñ oœwiatowych, samorz¹do-
wych  spo³ecznych, w dziedzinie kultury i innych. Wœród nich
m.in.: dwukrotnie Nagroda Ministra Edukacji-2009 i 2015, trzy-
krotnie Nagroda Marsza³ka Województwa Opolskiego (dla Ani-

matorów i Twórców Kultury-2000 oraz za Rozwój i Upowszech-
nianie Oœwiaty -2009  i 2018  ),Nagroda Opolskiego Kuratora
Oœwiaty-2012, Medal Komisji Edukacji Narodowej-2004,  Z³oty
Herb G³ubczyc-2000, Statuetka G³ubczyckiego Lwa w kat. dzia-
³alnoœæ spo³eczna i charytatywna-2004,  dwukrotnie Nagroda
Starosty-2000 i 2007,Medal Srebrny za D³ugoletni¹ S³u¿bê-2013,
Odznaka Honorowa ,,Za Zas³ugi dla Województwa Opolskiego''-
2014, Z³ota Odznaka ,,Za Zas³ugi dla Kresów''-2016, Krzy¿ Kre-
sowy-2017, Pozytywista Roku -2011, Cz³owiek Roku Powiatu
G³ubczyckiego-2015, Cz³owiek Roku Woj. Opolskiego w kat.kul-

tura-2016, Spo³ecznik Roku Opolszczyzny-2018 , Kreator Kultu-
ry -2019  i inne. Ponadto mnóstwo podziêkowañ, laudacji i listów
gratulacyjnych… Z³oty Krzy¿ Zas³ugi jest jakby zwieñczeniem
przytoczonych osi¹gniêæ oraz ukoronowaniem pracy zawodo-
wej  i spo³ecznej Marii Farasiewicz, a tak¿e motywacj¹ do dalszej
,aktywnej dzia³alnoœci.

                                                               Redakcja ZSM
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WYDARZENIA W MOK-U
We wrzeœniu goœciliœmy na sali widowiskowej niezwykle uta-

lentowanych, m³odych artystów. Wszyscy s¹ studentami lub
absolwentami wydzia³u jazzu Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. By³ to kolejny koncert zrealizowany dziêki unijnym œrod-
kom, w ramach projektu "Œl¹skie Portamento". Przy okazji kon-
certu, na scenie pojawi³ siê niecodzienny instrument - wibrafon.
Jego brzmienie sprawi³o, ¿e nie by³ to zwyk³y koncert jazzowy.

Pierwszy wystêp nale¿a³ do Trio £ukasza Ciesio³kiewicza -
absolwenta opolskiej szko³y muzycz-
nej, studenta klasy wibrafonu Wydzia-
³u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Ber-
narda Maseli Akademii Muzycznej w
Katowicach. Potem na scenie pojawi-
³o siê PMM Trio w sk³adzie: Mateusz
Lorenowicz - perkusista, absolwent
studiów magisterskich na Akademii
Muzycznej w Katowicach na kierun-
ku Jazz i muzyka estradowa - instru-
mentalistyka jazzowa. Laureat wielu
konkursów, zarówno w kraju jak i za granic¹. Interesuje go szero-
ko pojêta muzyka jazzowa, udziela siê w wielu projektach jazzo-
wych. Pawe³ Zwierzyñski-Pióro - kontrabasista, gitarzysta baso-
wy. Absolwent Wydzia³u Jazzu ZPSM im. Fryderyka Chopina w
Warszawie oraz student AM im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach. Od kilku lat wspó³pracuje z festiwalem Voicingers. Micha³
Jakubczak - pianista. Student Wydzia³u Jazzu i Muzyki Rozryw-
kowej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego Kato-
wicach. Czynnie dzia³aj¹cy muzyk oraz cz³onek wielu projektów
jazzowych i szeroko pojêtej muzyki rozrywkowej. Swoje umiejêt-
noœci szlifowa³ pod okiem takich pianistów jak: Aaron Goldberg,
Pawe³ Tomaszewski, Wojciech Niedziela, Piotr Wyle¿o³, Zbigniew
Jakubek. Laureat II nagrody Tarnów Jazz Contest 2018, II nagro-
dy w ramach Novum Jazz Festival oraz Najlepszy instrumentali-
sta festiwalu Rzeszów Carpathia Festival 2016.

PaŸdziernik przywitaliœmy w niezwyk³ych okolicznoœciach przy-
rody - bo tak trzeba nazwaæ operetkê wystawion¹ nad £abêdzim
Stawem w miejskim parku. Pod nazw¹ "Operetka na wynos" kryli

siê znakomici œpiewacy: Liza Weso³owska, Tomasz
Maleszewski, Damian Domalewski oraz tancerze ba-
letu Teatru Scena Kamienica. W repertuarze znalaz³o
siê 12 najwiêkszych przebojów operetkowych, takich
twórców jak: Johann Strauss, Emmerich Kalman, Franz

Lehar, Jacques Offenbach. Publicznoœæ us³ysza³a m.in: "Wielka
s³awa to ¿art!", "Usta milcz¹, dusza œpiewa", a tak¿e czardasze,
walce i foxtrotty. Nie zabrak³o  licznych anegdot w wydaniu pro-
wadz¹cego - Macieja Micha³kowskiego. Na koniec dzieci, które
by³y na koncercie otrzyma³y kolorowanki "Pokoloruj operetkê".
Urokowi ca³emu wydarzeniu dodawa³y kolorowe liœcie p³ywaj¹ce
w stawie. Publicznoœæ nie zawiod³a, pojawi³a siê licznie i z entuzja-
zmem powita³a muzyków z Wroc³awskiej Operetki.  Od wrzeœnia
powróci³o do nas wyczekiwane przez mieszkañców kino. Zagrali-
œmy takie nowoœci jak: "Psi patrol" - uwielbiana przez dzieci bajka
o sympatycznych psiakach, "Small world" - kontrowersyjny film
Patryka Vegi o handlu ¿ywym towarem, "Na rauszu" - film nagro-
dzony Oscarem w 2020 roku, za najlepszy film miêdzynarodowy.

Zapraszamy Pañstwa 6 listopada do naszego kina - zagramy
nowe "Wesele" Wojtka Smarzowskiego oraz bajkê "Ainbo"o stra¿-
niczce Amazonii. 10 listopada natomiast, pojawi siê u nas znako-
mity Kabaret M³odych Panów. Do zobaczenia na naszych wyda-
rzeniach!

Magdalena Derewecka, fot.Magdalena Stec

OG£OSZENIE
Stosownie do § 6 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-

gów na zbycie nieruchomoœci (Dz. U.  z 2014 poz. 1490) Burmistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci wyci¹g z og³oszenia
o przetargu nieograniczonym na sprzeda¿ nieruchomoœci obejmuj¹cej dzia³kê o numerze 627 o powierzchni 1,1400 ha, po³o¿onej w
Zawiszycach. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka nr 627 ujawniona jest w ksiêdze wieczystej OP1G/00035044/1. Cena wywo³awcza
netto 18 190,50 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 1 850,00 z³. Wed³ug ewidencji gruntów dzia³ka stanowi grunty orne.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 2.11.2021 r. o godz. 9.00 w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 22).
Og³oszenie wywieszone jest na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14 oraz

opublikowane jest na stronie internetowej www.glubczyce.pl. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 223, 224.

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci Gminy G³ubczyce, przeznaczo-
nych do zbycia, oddania w dzier¿awê i u¿yczenie:

1) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Sudeckiej,
obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 683/15;

2)  wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Sudeckiej,
obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 683/16;

3) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w Równem, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 425;
4) wykaz obejmuj¹cy przeznaczone do zbycia nieruchomoœæ gruntowe, po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Torowej, obejmuj¹ce

dzia³ki nr 739/68, nr 739/69, nr 739/70, nr 739/71;
5) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ gruntow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Dzier¿onia, obejmu-

j¹ca dzia³kê nr 880/13;
6) wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci 6/5;
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W dniu 31.05.2021 Gmina G³ubczyce podpisa³a porozumie-
nie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu dotycz¹ce realizacji programu "Czyste
powietrze".

Zadbaj o swoje zdrowie i s¹siadów - zmieñ dotychczas swoje
stare Ÿród³o ciep³a na nowe i ekologiczne.

Niemal 325 tys. w³aœcicieli domów jednorodzinnych  wybra³o
"Czyste powietrze".Nie zawsze jednak wiemy, co to jest i czy war-
to z niego skorzystaæ.Osoby ,które zdecydowa³y siê z³o¿yæ wnio-
sek,uzyska³y ju¿  prawie 2 mld z³ dofinansowania a bud¿et progra-
mu to 103mld z³.Uruchomiony program "Czyste powietrze"po-
zwala uzyskaæ dofinansowanie na wymianê starego pieca i docie-
plenie budynku.Z wymian¹ pieca nie warto czekaæ mo¿na wymie-
nic przestarza³y piec na nowe ,bardziej ekologiczne Ÿród³o cie-
p³a,np.kocio³ gazowy,kocio³ olejowy ,pompê ciep³a,ogrzewanie
elektryczne.Program pozwala te¿ uzyskaæ œrodki na ocieplenie
budynku ,wymianê okien i drzwi zewnêtrznych.

Dla kogo?
Dla w³aœcicieli lub wspó³w³aœcicieli jednorodzinnych budyn-

ków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych Ÿróde³ cie-

p³a na paliwo sta³e na nowoczesne Ÿród³a ciep³a spe³niaj¹ce naj-
wy¿sze normy, oraz przeprowadzenia niezbêdnych prac termo-
modernizacyjnych budynku.

Ile?
Dotacja mo¿e wynosiæ do 30 000 z³ dla podstawowego pozio-

mu dofinansowania i 37 000 z³ dla podwy¿szonego poziomu dofi-
nansowania.

Czêœæ I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podsta-
wowego poziomu dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, bêd¹ce w³aœcicielami/wspó³-
w³aœcicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wy-
dzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z
wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹, o dochodzie rocznym nieprze-
kraczaj¹cym kwoty 100 000 z³.W przypadku uzyskiwania docho-
dów z ró¿nych Ÿróde³, dochody sumuje siê, przy czym suma ta nie
mo¿e przekroczyæ kwoty 100 000 z³.

Rodzaje wspieranych przedsiêwziêæ oraz maksymalne kwoty
dofinansowania

Opcja 1
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce demonta¿ nieefektywnego Ÿród³a

ciep³a na paliwo sta³e oraz  zakup i monta¿ pompy ciep³a typu
powietrze-woda albo gruntowej pompy ciep³a do celów ogrze-
wania lub  ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mog¹ byæ wykonane (dopuszcza siê wybór wiê-
cej ni¿ jednego elementu z zakresu):

- demonta¿ oraz zakup i monta¿ nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów s³onecznych),

- zakup i monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien,

drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿
demonta¿),

-  dokumentacja dotycz¹ca powy¿szego zakresu: audyt ener-
getyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród bu-
dowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
- 25 000 z³ - gdy przedsiêwziêcie nie obejmuje mikroinstalacji

fotowoltaicznej
- 30 000 z³ - dla przedsiêwziêcia z mikroinstalacj¹ fotowolta-

iczn¹
Opcja 2
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce demonta¿ nieefektywnego Ÿród³a

ciep³a na paliwo sta³e oraz:
- zakup i monta¿ innego Ÿród³a ciep³a ni¿ wymienione w opcji

1 (powy¿ej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
- zakup i monta¿ kot³owni gazowej w rozumieniu Za³¹cznika 2

do programu.
Dodatkowo mog¹ byæ wykonane (dopuszcza siê wybór wiê-

cej ni¿ jednego elementu z zakresu):
- demonta¿ oraz zakup i monta¿ nowej instalacji centralnego

ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów s³onecznych, pompy
ciep³a wy³¹cznie do c.w.u.)

- zakup i monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien,

drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿
demonta¿),

- dokumentacja dotycz¹ca powy¿szego zakresu: audyt ener-
getyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród bu-
dowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
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- 20 000 z³ - gdy przedsiêwziêcie nie obejmuje mikroinstala-
cji fotowoltaicznej

- 25 000 z³ - dla przedsiêwziêcia z mikroinstalacj¹ fotowolta-
iczn¹

Opcja 3
Przedsiêwziêcie nie obejmuj¹ce wymiany Ÿród³a ciep³a na

paliwo sta³e na nowe Ÿród³o ciep³a, a obejmuj¹ce (dopuszcza
siê wybór wiêcej ni¿ jednego elementu z zakresu):

- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
p³a,

- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera rów-
nie¿ demonta¿),

- wykonanie dokumentacji dotycz¹cej powy¿szego zakre-
su: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocie-
plenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej,
ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:  10 000 z³

Czêœæ II programu dla Beneficjentów uprawnionych do
podwy¿szonego poziomu dofinansowania

Rodzaje wspieranych przedsiêwziêæ oraz maksymalne kwo-
ty dofinansowania

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które ³¹cznie spe³niaj¹
nastêpuj¹ce warunki:

1) s¹ w³aœcicielami/wspó³w³aœcicielami budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wie-
czyst¹;

2) przeciêtny miesiêczny dochód na jednego cz³onka ich
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 z³ w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 z³ w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,

roczny przychód beneficjenta z tytu³u prowadzenia pozarol-
niczej dzia³alnoœci gospodarczej za rok kalendarzowy, za któ-
ry ustalony zosta³ przeciêtny miesiêczny dochód, nie prze-
kroczy³ trzydziestokrotnoœci kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracê okreœlonego w rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów obowi¹zuj¹cym w grudniu roku poprzedzaj¹cego rok
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie.

Opcja 1
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce demonta¿ nieefektywnego Ÿró-

d³a ciep³a na paliwo sta³e oraz:
- zakup i monta¿ Ÿród³a ciep³a do celów ogrzewania lub

ogrzewania i c.w.u. albo
- zakup i monta¿ kot³owni gazowej w rozumieniu Za³¹czni-

ka 2a do programu.
Dodatkowo mog¹ byæ wykonane (dopuszcza siê wybór

wiêcej ni¿ jednego elementu z zakresu):
- demonta¿ oraz zakup i monta¿ nowej instalacji centralne-

go ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów s³onecznych,
pompy ciep³a wy³¹cznie do c.w.u.),

- zakup i monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-

p³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien,

drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera rów-
nie¿ demonta¿),

- dokumentacja dotycz¹ca powy¿szego zakresu: audyt ener-
getyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród

budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
- 32 000 z³ - gdy przedsiêwziêcie nie obejmuje mikroinstalacji foto-

woltaicznej
- 37 000 z³ - dla przedsiêwziêcia z mikroinstalacj¹ fotowoltaiczn¹
Opcja 2
Przedsiêwziêcie nie obejmuj¹ce wymiany Ÿród³a ciep³a na paliwo

sta³e na nowe Ÿród³o ciep³a, a obejmuj¹ce (dopuszcza siê wybór
wiêcej ni¿ jednego elementu z zakresu):

- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi

zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿ demon-
ta¿),

- wykonanie dokumentacji dotycz¹cej powy¿szego zakresu: au-
dytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia prze-
gród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji: - 15 000 z³
Z³o¿enie wniosku o dofinansowanie przez Internet lub w urzê-

dzie
Wnioski nale¿y sk³adaæ do wfoœigw obejmuj¹cego swoim dzia³a-

niem teren województwa,  w którym zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny.

Aktualnie obowi¹zuj¹cy formularz wniosku wraz z za³¹cznikami
oraz instrukcj¹ jego wype³niania dostêpne s¹: 1) w Portalu Benefi-
cjenta, tj. aplikacji internetowej znajduj¹cej siê na stronach interne-
towych wfoœigw lub 2) w serwisie "gov.pl".

Przed z³o¿eniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wniosko-
dawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umo¿liwia
pobranie; elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wnio-
sek w postaci elektronicznej nale¿y wype³niæ i przes³aæ poprzez
Portal Beneficjenta do w³aœciwego wfoœigw, z zastrze¿eniem w po-
ni¿szym punkcie.

1. Wnioskodawca przesy³aj¹cy wniosek poprzez Portal Bene-
ficjenta zobowi¹zany jest równie¿ do wydrukowania wniosku z
Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie
w postaci papierowej wraz z za³¹cznikami (z wymaganymi podpisa-
mi) do w³aœciwego wfoœigw.

2. W celu z³o¿enia wniosku poprzez serwis "gov.pl", Wnio-
skodawca wype³nia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i
podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpi-
sem zaufanym oraz przesy³a go za poœrednictwem wskazanego ser-
wisu do w³aœciwego wfoœigw na wyznaczon¹ skrzynkê podawcz¹
ePUAP. W tym przypadku konieczne jest za³¹czenie za³¹czników
do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpi-
sami).

3. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma mo¿liwoœci z³o¿e-
nia wniosku drog¹ elektroniczn¹, dopuszczalne jest z³o¿enie wnio-
sku wraz z za³¹cznikami tylko w formie papierowej. Zaleca siê wy-
pe³nienie wniosku (nawet je¿eli jest sk³adany wy³¹cznie w formie
papierowej) korzystaj¹c z aktywnego formularza, ze wzglêdu na
"samolicz¹ce siê" pola.

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w G³ubczycach ul.Pocztowa 6a
tel. 77 485 29 22 w 45 znajduje siê Gminny Punkt Konsultacyjno -
informacyjny czynny codziennie w godzinach  od 10 00 do 12 00

                                  tel. 77 485 29 22 w 45
mo¿na otrzymaæ  informacje dotycz¹ce 'Programu Czyste Powie-

trze” oraz pomoc w wype³nianiu wniosku o dofinansowanie.

                                                                   .Marzena Nawara
ZAPRASZAMY!
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LODÓWKA SPO£ECZNA

Zarz¹d Klubu Hdk Pck Ogl z przyjemnoœci¹ i ogromn¹ radoœci¹
informuje Pañstwa ,¿e w dniu dzisiejszym tj. 27.09.2021r.  przed
Urzêdem Miejskim w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci urucho-
miliœmy lodówkê spo³eczn¹. Czynna jest przez ca³¹ dobê, 7 dni w
tygodniu. Tu mo¿esz poczêstowaæ siê jedzeniem lub pozostawiæ
dla potrzebuj¹cych.

Lodówka spo³eczna powsta³a z inicjatywy naszego Klubu , przy
¿yczliwej akceptacji i pomocy Starostwa Powiatowego w G³ubczycach oraz Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach. Przy uroczystym
uruchomieniu lodówki swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Pani Anna Hauptman-G³ogiewicz - Sekretarz Gminy, Pan Piotr Soczyñski
- Starosta Powiatu G³ubczyckiego.

Serdecznie dziêkujemy mediom za uwiecznienie naszej akcji: TV Pogranicze Panu Marianowi Pospiszelowi oraz Radiu Opole Panu
Grzegorzowi Frankowskiemu. Nie by³oby naszej lodówki gdyby nie Sponsorzy, którym chyl¹c czo³a z wyrazami najwiêkszego
szacunku z serca DZIÊKUJEMY a bezinteresownie pomogli nam: KALT i SZRON S.C. Stanis³aw B³aszczok, Anna Hajka G³ubczyce,
Zak³ad Instalatorski, który pragnie pozostaæ anonimowy, a zgodnie z przepisami wpi¹³ nasz¹ lodówkê do zasilania elektrycznego
Zak³ad Kamieniarski z Suchej Psiny Krzysztof Podstawka, G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o. o., Krzysztof Prus za prace
murarskie Daniel Wanat za pomoc przy monta¿u.

Kochani bez Was nie dalibyœmy rady!

OCENA JAKOŒCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPO¯YCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE

POWIATU G£UBCZYCKIEGO
Podstawê zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do

spo¿ycia stanowi¹ zarówno badania realizowane w ramach nad-
zoru organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania
wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli we-
wnêtrznej. Przekroczenie parametrów okreœlonych w rozporz¹-
dzeniu wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz
okreœlenia przydatnoœci wody do spo¿ycia.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludno-
œci na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziem-
nych. Jakoœæ wody skontrolowano w 16 wodoci¹gach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano
49 próbek do badañ mikrobiologicznych i 39 próbek do badañ
fizykochemicznych.

Z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w
zakresie bakterii grupy coli wykazanych w sprawozdaniach z
badañ wody z wodoci¹gów publicznych: Dzieæmarów- Babo-
rów, Rozumice, Chróœcielów- Nasiedle i Dzier¿ys³aw stwierdzo-
no warunkow¹ przydatnoœci wody do spo¿ycia z w/w wodoci¹-
gów oraz wydano dla mieszkañców stosowne komunikaty.

Krótkotrwa³e zanieczyszczenia wody odnotowano tak¿e na wo-
doci¹gach publicznych: Sucha Psina, Bliszczyce, Wiechowice.

W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego
oraz podjêtych przez administratorów wodoci¹gów dzia³añ na-
prawczych, zanieczyszczenia zosta³y w krótkim czasie wyelimi-
nowane, co potwierdza³y wyniki badañ jakoœci wody wykony-
wane przez laboratoria posiadaj¹ce zatwierdzenie Polskiego Cen-
trum Akredytacji.

W sierpniu wydano decyzjê stwierdzaj¹c¹ warunkow¹ przy-
datnoœæ wody do spo¿ycia przez ludzi z wodoci¹gu publiczne-
go Chróœcielów- Nasiedle do dnia 30.11.2021 r. Stwierdzony
wzrost mêtnoœci wody oraz przekroczenia wartoœci parametrycz-
nej ¿elaza mog¹ ujemnie wp³ywaæ na wygl¹d i smak wody, ale
nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla zdrowia konsumentów. Wobec po-
wy¿szego woda mo¿e byæ wykorzystywana bez ograniczeñ do
celów spo¿ywczych i gospodarczych.

Reasumuj¹c, na koniec III kwarta³u, 97 % mieszkañców po-
wiatu g³ubczyckiego, dostarczano wodê, w ramach zbiorowego
zaopatrzenia, zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹-
dzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Alina Mazur-Ciapa
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Zakon rycerski Szpitala Najœwiêtszej Marii Panny Domu Nie-
mieckiego w Jerozolimie, zwany Krzy¿akami, wywodzi siê z brac-
twa szpitalnego, które powsta³o podczas III wyprawy krzy¿owej
(1189-1192) i oblê¿enia Akki przez krzy¿owców. Jego symbolem
sta³ siê czarny krzy¿ na bia³ym polu. Zadaniem zakonu by³y:
walka z niewiernymi, opieka nad chorymi i pielgrzymami. Twórc¹
potêgi zakonu krzy¿ackiego by³ wielki mistrz Hermann von Salza
(1209-1239). W 1204r. margrabia Moraw W³adys³aw Henryk wraz
ze swoim bratem, królem Czech Przemys³em Ottokarem I z dyna-
stii Przemyœlidów, podarowa³ Krzy¿akom maj¹tek w Opawie.

 W roku 1222 wroc³awski ksi¹¿ê Henryk I Brodaty (m¹¿ œwiê-
tej Jadwigi Œl¹skiej) sprowadzi³ do siebie Krzy¿aków nadaj¹c im
wieœ £asucice k.Namys³owa. W 1226r. ksi¹¿ê Konrad Mazowiecki
sprowadza zakon krzy¿acki w celu obrony ziem przed atakami
pruskimi i nadaje im we w³adanie ziemiê che³miñsk¹.

26 sierpnia 1222r. Ottokar I zatwierdzi³ mistrzowi Hermannowi
von Salza prawo do posiadania wszystkich maj¹tków zakon-
nych w Czechach, na Morawach oraz w innych prowincjach
Królestwa Czeskiego.

Z dokumentu króla  Wac³awa I z 12 maja 1237r. dowiadujemy
siê, ¿e do zakonu krzy¿ackiego poza Opaw¹ nale¿a³o 6 wsi, wœród
nich Go³uszowice, Gadzowice i Krzy¿owice na ziemi g³ubczyc-
kiej. Od 1809r.  do chwili obecnej siedzib¹ Wielkiego Mistrza
Zakonu jest Wiedeñ (Austria) a komturie znajduj¹ siê w Opawie
i Bruntalu (Czechy).

W 1810r. pañstwo pruskie dokonuje konfiskaty maj¹tków klasz-
tornych, które przechodz¹ na skarb pañstwa. Jednak maj¹tki
krzy¿ackie, by nie uraziæ dworu wiedeñskiego, pozostawiono
ówczesnemu wielkiemu mistrzowi arcyksiêciu Antoniemu Victo-
rowi.

WIEŒ GO£USZOWICE
Wieœ po³o¿ona 3 km na zachód od G³ubczyc. Zosta³a za³o¿ona

przez zakon krzy¿acki, do którego nale¿a³a ju¿ w 1237r. W doku-
mentach wystêpowa³a pod nazwami: Holaspiz, Holussowic , od
1377r. Creutzgerdorff i do 1945r.  Kreuzendorf (wieœ krzy¿acka).
Posiadana pieczêæ mia³a w œrodku krzy¿ krzy¿acki.

Koœció³ parafialny pw. œw. Marcina.  Koœció³ zbudowali Krzy-
¿acy.  Miêdzy 1671r. a 1692r. kamienny koœció³ z drewnian¹ wie¿¹
i trzema dzwonami mia³ tylko 1 o³tarz. Plebania by³a drewniana,
kryta strzech¹, a przy niej znajdowa³ siê du¿y ogród, ³an pola i
ma³a ³¹ka. W 1702r. zosta³y za³o¿one ksiêgi metrykalne. Filiami
parafii Go³uszowice by³y: Równe z Dobieszowem (1653-1668),
Bogdanowice z Now¹ Wsi¹ (1670-1719) oraz Krzy¿owice. W
1718r. zosta³a zburzona drewniana wie¿a i zbudowano now¹ z

SZLAK KRZY¯ACKI PO ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

kamienia i ceg³y. W latach 1837-1938 koœció³ trzeba by³o po-
wiêkszyæ, poniewa¿ sta³ siê za ma³y. Powiêkszono go na wschód.
Stara czêœæ zatrzyma³a p³aski sufit, nowa (prezbiterium) otrzy-
ma³a sklepienie i trzy du¿e okna. W tym samym roku wraz z wie¿¹
czêœciowo pokryto dach gontem, a po stronie po³udniowej zbu-
dowano now¹ zakrystiê z oratorium. Ponadto zosta³y naprawio-
ne organy z 8 rejestrami i zaopatrzone w peda³y. W 1841r. posta-
wiono nowy, poz³acany o³tarz g³ówny i zaopatrzono w obraz œw.
Marcina autorstwa Karla Rothe z Wroc³awia ( nie zachowa³ siê),
a w 1844r. powsta³y dwa nowe o³tarze boczne - Matki Boskiej
Bolesnej i œw. Józefa. W 1895r. nad wejœciem do chóru zawieszo-
no herb krzy¿acki, który od 1718r. do 1895r. wisia³ nad drzwiami.
Organy dla go³uszowickiego koœcio³a zbudowa³ w 1874r. mistrz
Haas z G³ubczyc. Obecnie oryginalny herb krzy¿acki wisi na
po³udniowej œcianie koœcio³a.

Rysunek go³uszowickiej pieczêci

WIEŒ GADZOWICE
Pierwsza wzmianka o Gadzowicach pochodzi z 1237r. i nazy-

wa³y siê Smidesdorf a do 1945r Schmeisdorf. Od za³o¿enia wsi
znajdowa³ siê tu krzy¿acki folwark. Wieœ nale¿y do parafii Go³u-
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szowice i nie posiada koœcio³a. Pieczêæ wsi mia³a w œrodku
krzy¿ krzy¿acki. Prawdopodobnie w folwarku min. by³y krzy-
¿ackie kuŸnie i pracowali tam kowale.

W zachodnim krañcu wsi sta³ wiatrak. Ch³opi z Go³uszowic
i z Krzy¿owic odrabiali pañszczyznê w maj¹tku w Gadzowi-
cach.

WIEŒ KRZY¯OWICE
Wieœ w 1237r. nosi³a nazwê Crucerdorf, nawi¹zuj¹c¹ do

posiadaj¹cego j¹ zakonu krzy¿ackiego, którego komtur rezy-
dowa³ w Opawie. W 1377r. Crisowitz, nastêpnie do 1945r.
Kreisewitz. Dobra Krzy¿aków ci¹gnê³y siê po obu stronach
drogi ³¹cz¹cej Go³uszowice z Krzy¿owicami. Wieœ mia³a w³asn¹
pieczêæ z krzy¿em krzy¿ackim.

Koœció³ pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny. Wieœ
nale¿y do parafii Go³uszowice. Nie wiadomo, w którym roku
zbudowano miejscowy koœció³, który sta³ na obmurowanym
cmentarzu. Miêdzy 1672r. a 1691r. kamienny koœció³ by³ bar-
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dzo zniszczony, mia³ tylko 1 o³tarz, chrzcielnicê, ma³¹ zakrystiê oraz
trzy dzwony w tym jeden z dat¹ roczn¹ 1512.

W 1782r. zosta³ wyremontowany. Drewniana wie¿yczka otrzyma³a
nowe pokrycie, a koœció³ w 1842r. otrzyma³ now¹ Drogê Krzy¿ow¹. W
I po³owie XIXw. poza o³tarzem g³ównym istnia³ tylko jeden o³tarz
boczny œw. Jana Chrzciciela. W 1897r. wyburzono stary kamienny
koœció³ i zbudowano dzisiejszy neogotycki ceglany koœció³ pw. Na-
wiedzenia NMP. W 1943r. w³adze hitlerowskie skonfiskowa³y dzwon
z 1512r. Po wojnie znalaz³ siê w Hamburgu i otrzyma³a go w depozyt
parafia Nesslbach w Bawarii. Dziêki wspó³pracy polsko-niemieckiej
dzwon ten zosta³ przywieziony do Polski i 18.06.2009r. uroczyœcie
wniesiony do krzy¿owickiego koœcio³a jako Dzwon Pojednania. W
poœwiêceniu wziêli udzia³ zaproszeni krzy¿accy kap³ani z Opawy i
Bruntala.

WIEŒ ZOPOWY

Wieœ po³o¿ona nad rzek¹ Troj¹. W swojej historii wieœ zmienia³a
swoj¹ nazwê. Pierwotna nazwa brzmia³a Sopow, w 1377r. nosi³a nazwê
Soppo, w 1434r. - Soffo, w 1461r. - Soppow, w 1462r. Zoppow , a do
1945 -Soppau. W 1682. Julia Maria Konstancja von Wengersky sprze-
da³a  wieœ Zopowy zakonowi krzy¿ackiemu za 17 tys. reñskich gulde-
nów. Pieczêæ gminna mia³a w œrodku krzy¿ krzy¿acki. W 1725r.do znaj-
duj¹cego siê tu folwarku, poza polami i ogrodami, nale¿a³ browar,
stawy rybne, m³yn wodny i trzy wiatraki.

Rysunek zopowskiej pieczêci

Dwór maj¹tkowy Krzy¿acy wznieœli oko³o 1760r. By³ to
jednopiêtrowy budynek z potê¿nym mansardowym dachem,
a na trójk¹tnym naczó³ku na elewacji frontowej by³y przy-
twierdzone trzy herby. Wewn¹trz budynku nad hallem i klatk¹
schodow¹ zbudowali sklepienie krzy¿owe. Dwór zosta³ od-
nowiony w 1853r. Wisia³ tam du¿y portret olejny wielkiego
mistrza Maksymiliana von Oesterreich-Este. W 1945r. dwór
zosta³ spalony. Nastêpnie zosta³ odbudowany z zatraceniem
cech stylowych. Nie odbudowano mansardowego dachu,
zastêpuj¹c go dachem czterospadowym. Obecnie w mieœci
siê tam Dom Samotnej Matki.

Koœció³ pw. Œw. Archanio³a Micha³a  nale¿y do parafii Zu-
brzyce. Nie wiadomo, w którym roku zbudowano miejscowy
koœció³. By³ ma³y nie mia³ wie¿y. W 1613r. pan maj¹tku Fry-
deryk Tschammer dobudowa³ i sklepi³ prezbiterium, podczas
gdy sufit starego koœcio³a pozosta³ p³aski. W 1762r. koœció³
by³ w z³ym stanie technicznym. W 1784r. sklepiono nawê
koœcio³a, który mia³ dwa o³tarze, chrzcielnicê oraz dwa dzwo-
ny i zbudowano wie¿ê. W 1804r. za spraw¹ zakonu krzy¿ac-
kiego Zopowy sta³y siê parafi¹. W 1810r. podczas procesji
wokó³ koœcio³a, w czasie dzwonienia oderwa³o siê serce dzwo-
nu i zabi³o naczelnika urzêdu.

W 1863r. w koœciele znajdowa³ siê o³tarz g³ówny, poœwiê-
cony patronowi oraz jeden o³tarz boczny pw. Pomocy Marii.
Spoœród trzech ma³ych dzwonów najciê¿szy zosta³ odlany w
1613r. Ksiêgi metrykalne zosta³y za³o¿one w 1715r. Po znisz-
czeniach wojennych koœció³ odbudowano w latach 1957-
1960.

Na podstawie materia³ów: dr Katarzyny Maler, dra Mie-
czys³awa ¯eligina, dra Micha³a Smolorza i Jana Mruka

tekst opracowa³ Piotr Kopczyk

Rekonesansu szlaku krzy¿ackiego dokonali 29.09.2021r.
cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Muzeum i Ziemi
G³ubczyckiej:

Piotr Kopczyk - prezes SMMiZG,
Andrzej Kurcoñ - cz³onek zarz¹du SMMiZG,
Mateusz Kitka - zdjêcia, portal www.twojeg³ubczyce.pl
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SPRZEDAM  DZIA£KÊ REKREACYJN¥ W OPAWICY
(stok po³udniowy z ³adnym widokiem)

Powierzchnia 1,5 ha. Informacja  - tel. 607 741 376

WYCIECZKA DO LASU

W dniu 23.09.2021r. dzieci z Przedszkola nr 3 w G³ubczycach z grupy Supersmyki i Misie dziêki Nadleœnictwu Prudnik powita³y
Pani¹ Jesieñ w lesie w Opawicy. Przedszkolaki dowiedzia³y siê na czym polega praca leœnika. Pan nadleœniczy Marek Kleczewski
przeprowadzi³ ciekawe zajêcia edukacyjne na temat drzew, zwierz¹t i roœlin wystêpuj¹cych w lesie, a tak¿e jak  nale¿y dbaæ o czystoœæ
i porz¹dek w lesie. Po wyczerpuj¹cej wêdrówce, wszystkie przedszkolaki mog³y spo¿yæ pyszn¹ kie³baskê z ogniska, która najlepiej
smakuje na ³onie natury.

Na zakoñczenie dzieci zbiera³y "dary lasu", by po przyjeŸdzie móc je umieœciæ w k¹ciku przyrodniczym. Ca³y wyjazd sprawi³
przedszkolakom wiele radoœci i zadowolenia, czas spêdzony w cudownym miejscu przy sprzyjaj¹cej pogodzie. Spor¹ atrakcj¹ dla
naszych dzieciaczków okaza³a siê sama przeja¿d¿ka autobusem.

Jeszcze raz sk³adamy serdeczne Podziêkowania Nadleœnictwu Prudnik oraz zastêpcy nadleœniczego Panu Markowi Kleczewskie-
mu, tatusiowi naszej Ani.

Katarzyna Komplikowicz
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“ANGELUS CANTAT”
I - Idea i cel dzia³ania
1. Kszta³cenie artystyczne dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych w œpiewie chóralnym.
2. Organizowanie warsztatów artystycznych - lokalnych i wyjazdowych.
3. Organizowanie wystêpów, koncertów i prezentacji artystycznych w kraju i za granic¹.
4. Organizowanie Miêdzynarodowego Festiwalu “G³ubczyckie Spotkania Chóralne SilesiaCantat” (najbli¿szy 18-19.grudnia 2021).
5. Udzia³ w krajowych i zagranicznych festiwalach chóralnych.
6. Dzia³alnoœæ na rzecz lokalnego œrodowiska np.udzia³ w spotkaniach, wystêpy okolicznoœciowe, koncerty charytatywne w DPS.
7. Promocja Ziemi G³ubczyckiej (Powiatu i Gminy) w kraju i za granic¹.
8. Kontakt edukacyjny z profesjonalnymi oœrodkami kultury muzycznej takimi jak:Filharmonia Opolska, Akademia Muzyczna
    we Wroc³awiu, Opera Œl¹ska w Bytomiu.
II - Partnerzy oraz uczestnicy projektu
1. Starostwo Powiatowe w G³ubczycach i Urz¹d Gminy w G³ubczycach.
2. Œrodowisko Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Stowarzyszenia Absolwentów LO w G³ubczycach.
3. Dzieci i m³odzie¿ szkó³ Ziemi G³ubczyckiej oraz osoby doros³e, g³ównie absolwenci Chóru LO w G³ubczycach.
4. Spo³ecznoœæ lokalna - publicznoœæ koncertowa, s³uchacze, odbiorcy kultury muzycznej ró¿nych œrodowisk.
5. Patronat artystyczny - Akademie Muzyczne, Filharmonie, Teatry Muzyczne, Profesorowie Chóralistyki i Dyrygentury.
6. Patronat organizacyjny - Starosta G³ubczycki i Burmistrz G³ubczyc.
7. Patronat medialny - Radio Opole, G³os G³ubczyc, Rzecz Powiatowa, TV “Pogranicze”
III - Organizacja pracy i finansowanie
1. Jednostk¹ prowadz¹ca jest Stowarzyszenie Abslowentów im. B. Adamskiej Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
        im.  A. Mickiewicza w G³ubczycach, 48 100 G³ubczyce  ul. Kochanowskiego 22
2. Zajêcia prowadzone s¹ w salach chóru LO w G³ubczycach oraz na warsztatach wyjazdowych (Baborów, Jarno³tówek
itp). Docelowo  na Zamku w Grobnikach (po zakoñczeniu remontu).
3. Chórzyœci pracuj¹ w trzech grupach wiekowych:
I - Chór Szko³y Podstawowej nr 2 (12-15 lat)
II - Chór Liceum Ogólnokszta³c¹cego (16-19 lat)
III - Chór Absolwentów LO (od 20 lat w górê)
4. Zajêcia prowadzone s¹ pod kierunkiem Tadeusza Eckerta, przy wspó³pracy z akompaniatorem, przez wykwalifikowa
nych nauczycieli i specjalistów w zakresie: emisji g³osu, zasad muzyki, w³aœciwej wymowy i akcentu oraz dykcji.
5. Realizowany jest autorski program kszta³cenia, przygotowany przez Tadeusza Eckerta na podstawie 33-letniego
doœwiadczenia w edukacji artystycznej.
6. Œrodki finansowe pozyskiwane s¹ przez Stowarzyszenie Absolwentów LO w G³ubczycach z dotacji Urzêdu Gminy,
Urzêdu Marsza³kowskiego, projektów UE, ze sk³adek uczestników oraz od sponsorów. Starostwo poprzez ZSO
w G³ubczycach finansuje koszty utrzymania siedziby (sale chóru LO, sala AV, aula).

OG£OSZENIE
Pan tolerancyjny z poczuciem humoru lat 67, pozna Pani¹ w wieku 60 - 80 lat

do prawdziwej przyjaŸni i  rozmowy na tematy etyczne,historyczne i katolickie. Kontakt tel.783 190 522
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OTWARTE GRAND PRIX JUNIORÓW I M£ODZIKÓW W BADMINTONIE
Udany wystêp zawodników LKS Technik G³ubczyce w Grand Prix Juniorów i M³odzików w Sianowie w dniach 01-03.10.2021r. W

kategorii juniorów br¹zowy medal dla Technika w grze podwójnej zdoby³ Mateusz Golas w parze  z Igorem Jaskiem (Beninca UKS
Feniks K-K). W kategorii m³odzików zawodnicy Technika zdobyli ³¹cznie 5 medali; dwa medale dla Oliwi Zieliñskiej, z³oty w grze
podwójnej wraz z Alicj¹ Syrek (Unia Bieruñ) i br¹zowy w grze pojedynczej,  br¹zowy medal zdoby³ równie¿ Pawe³ Kiszczyk w grze
pojedynczej i Rafa³ Mielnik / Wojciech Budny ( Feniks K-K) w grze podwójnej oraz srebrny medal w grze podwójnej zdoby³ Jakub
Ga³¹zka/Tymoteusz Cybulski (Feniks K-K)  Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.
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OPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA
W G£UBCZYCACH U9, U11, U13, U15

W dniu 11.09.2021 r. w G³ubczycach odby³ siê Opolski Turniej
Badmintona w kategorii ̄ aków M³odszych U9, ̄ aków U11, M³o-
dzików M³odszych U13 i M³odzików U15. Œwietnie spisali siê
zawodnicy Technika zdobywaj¹c w Opolskim Turnieju Badmin-
tona a¿ 12 medali.
Kategoria U-9 dziewczêta - 3 miejsce- Oliwia Serafin
Kategoria U-9 ch³opcy - 1 miejsce- Kordian Krawiec, 2 miejsce-
Jakub Krawiec, 3 miejsce-Dominik Juchno
Kategoria U-11 dziewcz¹t - 3 miejsce- Maja Malina, 3 miejsce-
Maria Melnarowicz
Kategoria U-11 ch³opców - 3 miejsce- Ignacy Walaszek, 3 miej-
sce- Maciej Zwarycz
U-13 ch³opców - 2 miejsce- Olivier Gacki, 3 miejsce- Oskar £ycz-
kowski
U- 15 dziewcz¹t - 2 miejsce- Ewelina Stupek
U-15 ch³opców - 2 miejsce- Dawid Serafin

Serdecznie gratulujemy!!!

W dniach 01.-03.10.2021r. w miejscowoœci Trencin na S³owacji odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Badmintona w kategorii
Juniorów M³odszych Slovak Youth U17. W turnieju tym wystartowa³a zawodniczka klubu LKS Technik G³ubczyce Maja Janko
odnosz¹c du¿y sukces. Maja wywalczy³a dwa medale; srebrny w grze pojedynczej oraz zloty w grze podwójnej w parze z Juli¹
Wójcik z Beninca UKS Feniks K- KoŸle.

Serdecznie gratulujemy!!!

MIÊDZYNARODOWY SUKCES MAJI JANKO
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OBÓZ TAEKWON-DO
 MIKOSZEWO 2021

W dniach 20-30.08.2021 w Mikoszewie odby³ siê obóz sportowy taekwon-do. Bra³o w nim udzia³ 122 uczestników z piêciu klubów.
G³ównym celem obozu by³o przygotowanie ogólnorozwojowe, techniczne i taktyczne. Oprócz treningów taekwon-do by³a rywali-
zacja w innych konkurencjach. Uczestnicy uczyli siê strzelania z ³uku. Zawody strzeleckie wygra³a Daria Biel, natomiast si³owanie
na rêkê wygra³a Anna ¯³obicka wœród dziewcz¹t a Jakub Albert i Jakub ¯³obicki wygra³ grupê ch³opców w swoich kategoriach
wiekowych. Rozegrane zosta³y Mistrzostwa obozowe w pi³kê no¿n¹, które wygra³a dru¿yna LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice w
sk³adzie: Zuzanna Puk, £ukasz Ostarek,  Konik Oskar, Jakub Albert, Oskar Zapotoczny,  Jan Bartoszek. Poza sportowymi zmagania-
mi uczestnicy obozu brali udzia³ w k¹pielach morskich i pla¿owaniu. Odby³ siê konkurs piosenki i konkurs Mam Talent. Wieczorami
odbywa³y siê dyskoteki i karaoke. Na koniec obozu odby³ siê chrzest dzieci, które pierwszy raz bra³y udzia³ w obozie oraz ognisko
i pieczenie kie³basek. By³o du¿o wra¿eñ za które dziêkujemy kadrze instruktorskiej, do zobaczenia za rok.

Daniel Jano
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NAGRODY MARSZA£KA DLA G£UBCZYCKIEGO TAEKWONDO
W dniu 27.09.2019 r. w Opolu odby³o siê spotkanie Pana Marsza³ka Województwa Opolskiego z medalistami Mistrzostw i Pucharu

Europy i Œwiata oraz medalistami i uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wœród nich tak¿e dwoje z³otych medalistów tegorocz-
nych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Za zawody sportowe na arenach europejskich i œwiatowych medaliœci otrzymali podziêkowania,
listy gratulacyjne i nagrody. Jednymi z bohaterów spotkania z Opolskimi Sportowcami byli zawodnicy i trener LKS Sparta  w
G³ubczycach i Pietrowicach osi¹gaj¹cy sukcesy na arenach miêdzynarodowych. Z LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice nagrodami
wyró¿nieni zostali Paulina Szpak, Micha³ Jano, oraz trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne   i nagrody wrêczy³  Marsza³ek Wojewódz-
twa Opolskiego  Pan Andrzej Bu³a i Wicemarsza³ek Województwa Opolskiego Pan Zbigniew Kubalañca. Serdeczne gratulacje dla
wyró¿nionych.

ZGRUPOWANIE KADRY NARODOWEJ SPA£A 2021
W dniach 03.09-05.09.2021 w Spale w Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich odby³o siê zgrupowanie Kadry Narodowej Taekwon-

do. W szkoleniu brali udzia³ zawodnicy LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowice. Reprezentowali nas: Karolina S³odkowska, Olga Jab³oñ-
ska, Bartosz  S³odkowski, Micha³ Jano i trener Daniel Jano. Celem zgrupowania by³o przygotowanie do zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw
Europy Taekwon-do, które maj¹ siê odbyæ w Hiszpanii.

                                                                                                                                                                                                   Daniel Jano
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REKLAMA

W G£OSIE G£UBCZYC

G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o za-
siêgu gminy, w formacie A4.  Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 2 000 egz. oraz w wer-
sji elektronicznej na www.glubczyce.pl

Reklamy - tylko na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edy-
cja 100,00z³ +VAT,

Treœæ reklam nale¿y nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku .jpg (rozdzielczoœæ 300dpi) na ad-
res e-mail: janwac@o2.pl  w terminie do 15. ka¿-
dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU Z PROBLEMEM

ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM
LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE

MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
W Punkcie Konsultacyjnym,

budynek Urzêdu Miejskiego, ul. Niepodleg³oœci 14, pok.
24 (II p.) tel. 77 485-08-60.

Dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

Wtorek - 15:00-17:00, œr. i pt  - 10:00-12:00,
Poza dy¿urem punktu, codziennie od 7:30-14:00
mo¿na zadzwoniæ pod numer tel. 77 485 97 87

Dy¿ury psychoterapeuty uzale¿nieñ:
Poniedzia³ek - 16:00-19:30, czwartek - 16:00-19:30

Dy¿ury psychologa ds. przemocy
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. Pocztowej 6a:

tel. 77 485 29 22, w pi¹tki w godz. 14:00-16:00
(termin spotkania uzgodniæ telefonicznie)

Grupy samopomocowe AA i AL.-Anon
spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia

G³ubczycki Klub Abstynenta
(Urz¹d Miejski ul. Niepodleg³oœci 14)

grupa AA w ka¿d¹ œrodê o godz. 18:00,
grupa Al-Anon w ka¿dy wtorek o 18:00

G³ubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz. 17:00

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom,
ul. Zakonna 3 czynny codziennie w godz. 14:00-22:00,

tel. 77 485 61 77
Ogólnopolski telefon zaufania

dla dzieci i m³odzie¿y,
po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Facebook.com/Niechciane.Glubczyce
M³odzie¿owe Pogotowie Emocjonalne

chcesz pogadaæ? - ZADZWOÑ
  Masz do³a - ZADZWOÑ

  Masz  problemy z domownikami
(k³ótnie, przemoc)? - ZADZWOÑ

Boisz siê? koronawirus? - ZADZWOÑ
lub napisz : sms/@flowfundacja

KONTAKT: od œrody do niedzieli,
godz.17.00-1.00 w nocy

tel. 725 400 309
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W G£UBCZYCACH

Dnia 25.09.2021r. w Zespole Pa³acowo - Dworskim w Wysokiej odby³o siê Regionalne Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastêp-
czych. Spotkanie zosta³o zrealizowane dziêki projektowi pn. "Bli¿ej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin prze¿ywaj¹cych problemy
opiekuñczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastêpczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego 2014 - 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w G³ubczycach.

Koordynator rodzinnej pieczy zastêpczej
Anna Nawara - Tromsa
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SZLAK KRZY¯ACKI PO ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
(Koœció³ w Go³uszowicach, Dom samotnej matki i koœció³ - Zopowy,

spichlerz - Gadzowice, koœció³ w Krzy¿owicach)


