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Dających radość i odpoczynek cudownych

Świąt Bożego Narodzenia,

Pełnego wzajemnej życzliwości spotkania przy rodzinnym stole,

Rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość, 

a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku

życzą:
Wicestarosta Głubczycki

Anita Juchno
Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

Starosta Głubczycki
Piotr Soczyński

12 listopada 2018 r. 

w wieku 57 lat odszedł do domu 
Ojca wieloletni 

Starosta Powiatu Głubczyckiego 
Józef Kozina
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W dniu 12.11.2018r. po wielu latach zmagania z ciężką chorobą 
w wieku 57 lat odszedł do domu Ojca Starosta Powiatu Głub-

czyckiego Józef Kozina. W naszej pamięci pozostanie jako wspania-
ły człowiek, pełen ciepła i energii.
Śp. Józef Kozina sprawował funkcje Starosty przez 3 kadencje (2006-
2018), był wielkim patriotą, zaangażowanym i konsekwentnym w dzia-
łaniu.

Starosta Józef Kozina był również aktywnym działaczem Związku Powia-
tów Polskich. 

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Wśród wielu odznaczeń możemy 
wymienić takie jak choćby:

- Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej, 

- Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyznany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych,

- Srebrna Odznaka Honorowa przyznana przez Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Opolu,

- Złota Odznaka Honorowa za szczególne zasługi dla Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów,

- „Samorządowiec Roku 2016”

- wyróżnienie „Złotą Spinką”

- tytuł „Samorządowiec 20-lecia” 

- Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej – odznaczenie pośmiertne.

W efekcie pracy Starosty Józefa Koziny w ciągu 3 kadencji zostało zreali-
zowanych wiele inwestycji infrastrukturalnych. Pan Starosta był osobą 
nietuzinkową, osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Nie moż-
na nie doceniać ogromnego zakresu dokonań i inicjatyw. Osobiste zaan-
gażowanie Pan Starosty widoczne było na wielu polach jego działalności, 
zwłaszcza na polu:

- służby zdrowia (inwestycje w modernizację oddziałów i budynku szpi-
tala powiatowego, usprawniające i zwiększające efektywność jego funk-
cjonowania)

- opieki społecznej (sprawne zarządzanie „siecią” podległych domów 
pomocy społecznej oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, któ-
re sprawiły, że standardy panujące w DPS-ach powiatu głubczyckiego są 
godne naśladowania i unikatowe w skali kraju)

-edukacji (modernizacje bu-
dynków i otoczenia szkół 
powiatowych - budowa hali 
sportowej, budowa boiska, 
termomodernizacja budyn-
ków szkół oraz doposażanie 
pracowni)

- infrastruktury drogowej 
coroczne wielomilionowe 
nakłady inwestycyjne pono-
szone na remonty i moder-
nizacje dróg powiatowych.

Wszystkie powyższe przy-
kłady, jak i gros niewymie-
nionych wpłynęły na fakt, 
iż Powiat Głubczycki zajmuje czołowe miejsce spośród samorządów re-
gionu, pod względem nakładów inwestycyjnych na mieszkańca (Ranking 
„Wspólnota.org” - najzamożniejszy powiat Opolszczyzny) oraz uzyska-
nie prestiżowej nagrody Rady Ekologicznej EkoJanosik.

Tym bardziej cieszy fakt, iż dzięki staraniom śp. Starosty Józefa Koziny 
powiat głubczycki został doceniony na arenie ogólnopolskiej. 

Pasją Starosty był sport, a szczególnie piłka nożna. To właśnie dla popra-
wy bezpieczeństwa sportowców z terenu powiatu głubczyckiego i gminy 
Głogówek był inicjatorem dwóch projektów w ramach Marszałkowskie-
go Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Dzięki tym dzia-
łaniom została podniesiona wiedza działaczy sportowych w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, kluby zostały wyposażone w niezbędny 
sprzęt medyczny a w ostatnim czasie również w atestowane aluminiowe 
bramki.

Śp. Józef Kozina – człowiek szlachetny, kochający mąż i ojciec, mądry, od-
dany swej pracy i całemu powiatowi głubczyckiemu, wzór do naślado-
wania dla wielu samorządowców – w dniu 12.11.2018r. zakończył swoją 
kolejną kadencję Starosty Głubczyckiego.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

„Na tamten świat nikt się nie spóźnia. 

Niektórzy są nawet przed czasem.”
M. Karczmarczyk

ŚP. Józef Kozina - Starosta Powiatu Głubczyckiego

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Podziękowanie od rodziny Śp. Józefa Koziny wszystkim, którzy w tak bolesnej 

dla nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli 
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

Śp. Józefa Koziny

Serdeczne podziękowania składa 
żona, syn Maciej oraz synowa Magdalena.
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„Są pożegnania, na które nigdy 
nie będziemy gotowi,
Są słowa, które zawsze będą 
wywoływać morze łez,
I są także osoby na myśl, o których 
zawsze zasypie nas lawina wspomnień”

W imieniu Zarządu Powiatu Głubczyckiego serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie 
przy organizacji uroczystości pogrzebowej, w której 

Ś.P. Józef Kozina został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.

 Odejście Naszego Starosty, Wielkiego Samorządowca, Przyjaciela, 
Dobrego Człowieka spowodowało wokół pustkę. 

Wasza obecność, dobre, życzliwe słowa, modlitwa, kwiaty – były wyrazem 
pamięci i serdeczności, jaką darzyliście 

Ś.P. Józefa Kozinę.

Zarząd Powiatu w Głubczycach

Mowa pożegnalna Marszałka 
Andrzeja Buły - 15.11.2018 r.

„Szanowna Pani Anito, Pani Magdo, Panie Macieju, Najbliższa Rodzino, 
Czcigodni Księża
Przyjechaliśmy dzisiaj do Dzierżysławia z różnych stron powiatu głub-
czyckiego, województwa opolskiego, z różnych stron naszego kraju, aby 
pożegnać Józefa, ale także by w tym trudnym czasie być blisko rodziny, 
by wyrazić swoje współczucie i wsparcie.  Każdy z nas w tym momen-
cie ma inny obraz Józka w swoich myślach. Każdy widzi go oczami wy-
obraźni, w biurze w Starostwie, na posiedzeniu konwentów Starostów, 
na posiedzeniu Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Każdy ma 
prawo w duszy swojej uśmiechnąć się i wspomnieć wspólne przeżycia.

Nie mam wątpliwości, że był dobrym synem, oddanym mężem, opie-
kuńczym ojcem. Mam nadzieję, że wśród przyjaciół, wśród najbliższych 
znajdziecie wsparcie na te najbliższe dni i tygodnie. 

Trudno mówić o Józefie w czasie przeszłym, są to wyjątkowe emocje. 
Człowiek o wielkiej energii i pasji, rzucający się na wszystko co nowe z 
wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Tyle niezałatwionych i niedokoń-
czonych jeszcze spraw. Ciągle się mówi, że życie jest krótkie człowiek 
wszakże jeżeli je dobrze wykorzysta może zdziałać wiele – Józef wyko-
rzystał swój czas w sposób wyjątkowy. 

Napisałem dwa pytania. Jakim był człowiekiem? Jaki testament po sobie 
zostawił?

Jakim był człowiekiem, każdy musi znaleźć w sobie odpowiedź na to py-
tanie. A jaki testament zostawił? Testament czynienia dobra.

Józef był politykiem, w wyjątkowo dobrym tego słowa znaczeniu, bo 
jego poglądy były rozsądne, a opinie wyważone, aczkolwiek stanow-
cze. Był dla mnie autorytetem w budowaniu relacji pomiędzy ludźmi, 
w budowaniu bardzo dobrego partnerstwa politycznego. Cieszę się, ze 
mogliśmy tydzień temu Józkowi zameldować dobrze wykonaną robotę 
samorządową w wyborach. Była to dla niego wielka radość. Obdzwaniał 
wszystkich, cieszył się. 

Był samorządowcem. Człowiekiem, który tę część swojego życia trak-
tował jako misję. Misję, która rozpoczęła się w 1998 r. będąc zastępcą 
Burmistrza Kietrza. Później od roku 2006 jako Starosta Powiatu Głub-
czyckiego. 

Widzę w swoich wspomnieniach Józka siedzącego w moim gabinecie w 
towarzystwie Adama Krupy i Piotrka Soczyńskiego, który żarliwie zabie-
ga o każdą złotówkę, o każdy kilometr drogi, o każdy kilometr kanalizacji 
jednocześnie chwali się super relacjami międzynarodowymi z Czecha-
mi. Widząc tą drogę, widząc kanalizację widział już mieszkańców swojej 
miejscowości, dla których chce to zrobić, dla których chce to zdziałać, 
dla tych którym chce stworzyć ulgę, ułatwienie aby czuli się potrzebni w 
tym naszym społeczeństwie. Zawsze na takim spotkaniu był temat na-
szej wspólnej pasji – piłki nożnej.  Od 10 lat Członek Opolskiego związ-
ki Piłki Nożnej, kreator rozwoju piłki w powiecie głubczyckim. Osoba, 
która doskonale znała potrzeby środowiska wiejskiego w tej dziedzinie 
sportu. Osoba, która opiekowała się każdym swoim piłkarzem, który 
opuszczał granice powiatu głubczyckiego. Ojciec dla Maćka ale także dla 
każdego piłkarza, który wyjeżdżał gdzieś w świat grać w lepszym klubie. 
Pewnie, a znam to z własnego doświadczenia często dochodziło do kon-
fliktów w rodzinie, bo w sercu była miłość do najbliższych ale także od 
piłki nożnej. Soboty i niedziele były najgorsze – jak to pogodzić, jak po-
dzielić tą miłość? Myślę, że dzisiaj siedziałby w swoim fotelu i o godzinie 
18.00  oglądał mecz reprezentacji Polskiej z Czechami. 

Szanowni Państwo dzisiaj przemawiam w imieniu samorządowców, 
działaczy piłkarskich ale również przemawiam w imieniu własnym jako 
przyjaciel Józka. To dzięki Józkowi byłem na pierwszym meczu hokejo-
wym, to dzięki Józkowi doznałem wrażeń kulinarnych w Rohovie. To od 
Józka uczyłem się jak prowadzić politykę samorządową kiedy 5 lat temu 
zdecydowałem się być Marszałkiem. Wielka wdzięczność dla tego czło-
wieka, za wszystko to co dla nas robił.

Proszę abyście dopisali w swoich myślach jeszcze inne wspomnienia. 
Proszę abyście znaleźli coś wyjątkowego z Waszych spotkań i relacji z 
Józefem. Coś co trwale pozostanie w waszej pamięci. 

Dziękujemy dziś, żegnamy wspaniałego człowieka pełnego energii, bez-
pośredniego, budującego świetne relacje z każdym człowiekiem. Będzie 
Nam Go bardzo brakowało. Zawsze skromny i życzliwy”.

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który 
Mi w owym dniu odda Pan – Sprawiedliwy Sędzia

Dziękujemy Ci Józefie, na zawsze pozostaniesz z Nami

W bólu i niewymownym żalu żegnamy

Śp. Józefa Kozinę
Powiat Głubczycki stracił bardzo dorego 

samorządowca, a całe województwo partnera 
w polityce i wzór do naśladowania.

Najbliższej rodzinie,
przyjaciołom i współpracownikom

wyrazy głębokiego żalu 
i serdecznego współczucia

składają:

Andrzej Michta Starosta Namysłowski, Starosta wraz 
Zarządem i Radą Powiatu Strzeleckiego, Józef Buko-
wiński Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickie-

go wraz z radnymi, Sabina Gorzkulla Wicestarosta 
Krapkowicki, Maciej Sonik Starosta Krapkowicki 

wraz z Zarządem Powiatu Krapkowickiego, Starosta 
Prudnicki Radosław Roszkowski oraz Zarząd i 

Radni Rady Powiatu w Prudniku
fot. M. Kitka
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I Sesja Rady Powiatu w Głubczycach kadencji 2018 - 2023
Pierwsza sesja inauguracyj-

na nowej kadencji Rady 
Powiatu w Głubczycach na 
lata 2018 – 2023 odbyła się 19 
listopada 2018 r. w Starostwie 
Powiatowym w Głubczycach.  
W obradach uczestniczyło 17 
radnych.

Oficjalnego otwarcia obrad I sesji 
VI kadencji Rady Powiatu dokona-
ła Przewodnicząca obrad – radna 
senior Bronisława Pawlik, która 
wręczyła każdemu z osobna za-
świadczenie o wyborze na radne-
go, po czym odbyło się złożenie 
ślubowania przez nowo wybra-
nych radnych VI kadencji. 

Kolejnym elementem sesji było 
powołanie Komisji Skrutacyjnej w 
składzie: Tadeusz Krupa – Prze-
wodniczący, Marian Podkówka 
– Sekretarz, Jan Jasion – Członek 
oraz Wojciech Bernacki – Członek. 
Komisja ta miała za zadanie przy-
gotowanie kart do głosowania, 
urny oraz przeliczenie głosów.  Na-
stępnie radni w głosowaniu tajnym 
głosowali na Przewodniczącego 
Rady Powiatu, zostały zgłoszone 
dwie kandydatury: Jerzego Nasz-
kiewicza oraz Radosława Gorzko. 
Ostatecznie wybrano na Przewod-
niczącego Radosława Gorzko, któ-
ry poprowadził dalszą część sesji. 
Zdobył 11 głosów. Komisja Skru-
tacyjna przeprowadziła następnie 
głosowanie na Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu, którym została 
Maria Farasiewicz otrzymując 11 
głosów. 

Przewodniczący rady w trakcie 
sesji zawnioskował o rozszerze-
nie porządku obrad o następujące 
punkty: 
1. Wybór Starosty Głubczyckiego

2. Wybór Wicestarosty Głubczyc-
kiego
3. Wybór Członków Zarządu
4. Ustalenie wynagrodzenia Prze-
wodniczącego Zarządu Powiatu 
Głubczyckiego 
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej
6. Powołanie stałych komisji Rady 
Powiatu 
7. Powołanie doraźnej Komisji Re-
gulaminowo - Statutowej

Na Starostę Głubczyckiego zgłoszo-
no dwie kandydatury. Pierwszym 
kandydatem był Piotr Soczyński 
– radny III oraz IV kadencji Rady 
Powiatu Głubczyckiego, Wicesta-
rosta Głubczycki w latach 2006r. 
-2013r., Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
2014r. – 2017r. Natomiast drugim 
kandydatem był Jerzy Naszkiewicz 
– radny V kadencji rady powiatu, 
doradca Wojewody Opolskiego od 
2015 r.  Komisja Skrutacyjna, która 
pozostała w tym samym składzie 
zajęła się przeprowadzeniem gło-
sowania. 

Ostatecznie na urząd Starosty Po-
wiatu wybrano Piotra Soczyń-
skiego – 11 głosów. 

Wicestarostą została jednogłośnie 
wybrana dotychczas urzędująca 
Anita Juchno. 

Podczas obrad powołano także 
członków Zarządu Powiatu Głub-
czyckiego w składzie Irena Sapa, 
Benedykt Pospiszyl oraz Bogdan 
Kulik. Na wniosek przewodniczą-
cego Rady Powiatu powołano Ko-
misje Rewizyjną, Administracyjno 
– Budżetową, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Porządku Publicznego, 

Ochrony Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej, Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Komisji Regulaminowo – Sta-
tutowej. A oto ich członkowie:

 Komisja Rewizyjna 

1. Jan Jasion – przewodniczący

2. Tadeusz Krupa – z-ca przewod-
niczącego

3. Bronisława Pawlik – sekretarz

4. Wojciech Bernacki – członek

5. Jerzy Naszkiewicz – członek

Komisja Administracyjno – 

Budżetowa:

1. Wojciech Bernacki - przewodni-
czący
2. Irena Sapa
3. Jan Jasion
4. Piotr Soczyński
Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Porządku Publiczne-
go

1. Artur Czechowicz

2. Maria Farasiewicz

3. Anita Juchno

4. Bogdan Kulik

5. Tomasz Ognisty

6. Bronisława Pawlik

7. Marian Podkówka

8. Benedykt Pospiszyl

9.  Irena Sapa

Komisja Ochrony Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej

1. Bartosz Rudziński - przewodni-
czący

2. Maria Farasiewicz

3. Radosław Gorzko

4. Bogdan Kulik

5. Marian Podkówka 

6. Benedykt Pospiszyl

7. Piotr Soczyński

Komisja Oświaty, Kultury i Spor-
tu

1. Tadeusz Krupa - przewodniczący

2. Leszek Bac

3. Maria Farasiewicz

4. Radosław Gorzko

5.  Anita Juchno

6. Jerzy Naszkiewicz 

7. Bartosz Rudziński

8. Piotr Soczyński

Komisja Regulaminowo – Statu-
towa

1. Bronisława Pawlik - przewodni-
cząca

2. Wojciech Bernacki

3. Bogdan Kulik

4. Irena Sapa

Każde posiedzenie Rady Powiatu 
Głubczyckiego będzie transmito-
wane na żywo na stronie www.po-
wiatglubczycki.pl.
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Finał Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Głubczyckiego i Marszałka Województwa Opolskiego

W dniu 19.10.2018r. w hali sportowej ZO-
KiS w Głubczycach odbył się finał tur-

nieju halowego piłki nożnej o Puchar Staro-
sty Głubczyckiego i Marszałka Województwa 
Opolskiego. 

Turniej został przeprowadzony w ramach 
subregionalnego projektu zainicjowanego 
przez Józefa Kozinę pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa na obiektach sportowych II”. Była to już 
druga edycja Marszałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego w województwie opolskim. W I 
edycji działacze sportowi z klubów objętych 
projektem odbyli szkolenie z pierwszej pomo-
cy przedmedycznej z uwzględnieniem urazów 
specyficznych dla piłki nożnej a kluby sportowe 

z terenu powiatu głubczyckiego i gminy Gło-
gówek zostały wyposażone w sportowe torby 
medyczne wraz z pełnym wyposażeniem, ap-
teczki, nosze, lodówki przenośne wraz z wkła-
dami chłodzącymi. II edycja projektu również 
miała na celu poprawę bezpieczeństwa wśród 
sportowców. W tej edycji wszyscy są zwycięz-
cami, każdy z 35 klubów sportowych z terenu 
powiatu głubczyckiego i gminy Głogówek bio-
rących udział w projekcie otrzymał w nagrodę 
za udział w turnieju zestaw nowoczesnych, ate-
stowanych bramek sportowych. Wartość zada-
nia wyniosła około 150.000,00 zł.

Każdy z klubów sportowych wystawił swoją 
reprezentację, która zacięcie walczyła o miano 

najlepszej drużyny oraz o Puchar Starosty Głub-
czyckiego i Marszałka Województwa Opolskie-
go. Po eliminacjach przyszedł czas na finał, któ-
ry miał miejsce w miniony piątek. Emocji było 
co nie miara a najlepszą drużyną został klub KS 
Polonia zajmując I miejsce. II miejsce wywal-
czył klub LZS Start Bogdanowice, natomiast 
III miejsce przypadło dla klubu LZS Zryw Wy-
soka. Nagrody i podziękowania dla najlepszych 
drużyn wręczyła Wicestarosta Anita Juchno 
oraz Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz. 

Wszystkim drużynom dziękujemy za udział 
a zwycięzcom gratulujemy!

W realizacji projeku wzięły udział nastę-
pujące kluby piłkarskie z terenu 5 gmin, 
tj. Baborów, Branice, Głogówek, Głubczy-
ce oraz Kietrz:
•LKS  Babice
•MGKS  Cukrownik Baborów
•LZS  Start  Bogdanowice
•LZS  Sokół  Boguchwałów
•LZS  Orzeł Branice
•LZS  Fortuna Chomiąża
•LZS Orzeł Dzierżysław
•KS   Polonia  Głubczyce
•LZS  Stal  Grobniki
•LZS  Pogranicze Mokre
•GLKS  Kietrz
•LZS  FC  Egipt  Krzyżowice
•LZS  Rolnik  Lewice
•LZS  Lisięcice
•LZS  Kresowianka Nowa Wieś
•LZS  FC  Pilszcz
•LZS  Victoria Pomorzowice
•LKS  Rozumice
•LZS Sucha Psina
•KS   Polonia  Ściborzyce Wielkie
•KS   Pogoń  Wojnowice
•LZS  Zryw  Wysoka
•LZS  Sparta  Zawiszyce
•LZS  Ruch Zubrzyce
•UKS Akademia Piłki Nożnej Głogówek
•KS Fortuna Głogówek
•LKS Racławia Racławice Śląskie
•Rolnik Biedrzychowice sekcja kobiet
•Rolnik Biedrzychowice sekcja mężczyzn
•Partyzant Kazimierz
•LZS Zawada
•LZS Rzepcze
•LZS Stare Kotkowice
•KS Twardawa
•LKS Szonów



6 Grudzień  2018 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info 2018 / www.powiatglubczycki.pl

50-lecie Klubu HDK PCK w Głubczycach
Sobota, 24 listopada 2018 r, 

godz. 11.00 Sala pod Aniołem 
głubczyckiego Ratusza wypeł-
niona po brzegi. To tu odbywa 
się uroczysta gala jubileuszu 
50-lecia Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Głubczycach. 
,,Złote gody’’ - można by rzec.

Jako rzecznik idei czerwonokrzy-
skiej mam przyjemność reżyse-
rować i prowadzić to wyjątkowe 
przedsięwzięcie, wkomponowane 
zresztą w Głubczyckie Dni Kultury, 
a zorganizowane przez nasz Klub 
HDK PCK przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Zespo-
łem Szkół Mechanicznych.

Zaczynamy od Hymnu PCK. Po-
tem witam przybyłych gości. A są 
to: radny Sejmiku Województwa 
Opolskiego - Zbigniew Ziółko, sta-
rosta głubczycki – Piotr Soczyń-
ski, burmistrz – Adam Krupa, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej 
– Edward Wołoszyn, Elwira Bury 
– Prezes Zarządu Opolskiego Od-
działu Okręgowego PCK w Opolu, 
Jerzy Cwynar - Prezes Rejonowego 
Oddziału PCK  w Opolu, Ryszard 
Furtak – członek Zarządu Oddziału 
Okręgowego PCK w Opolu; przed-
stawiciele służb mundurowych: 
asp.Piotr Chomentowski  z Ko-
mendy Powiatowej Policji, Piotr 
Konopnicki – z-ca  naczelnika OSP  
w Grobnikach  jak i plt. Krzysz-
tof  Lenartowicz reprezentujący 
Zakład Karny. Ponad to O. Urban 
Adam Bąk – dyrektor Franciszkań-
skiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, 
ks. Wojciech Modelski – kapelan 
krwiodawców; dyrektor głubczyc-
kiego MECHANIKA – Jan Łata wraz 
z przewodniczącą Rady Rodziców 
- Joanną Papugą; także goście z 
Krnova, czyli dyrektorka zaprzy-
jaźnionej szkoły samochodowej – 
Vera Predikantova z mężem oraz 
Zdenek Welna – koordynator 
współpracy czesko-polskiej; 

Zarząd Klubu HDK PCK reprezen-
tują: prezes -  Elżbieta Kubal, wice-
prezes -  Wioletta Makselan, człon-
kowie: Beata i Jacek Kwiatkowscy, 
Maria Antoszczyszyn  z synem Szy-
monem, Radosław Dziadkowiec, 
Małgorzata Wojsznarowicz, „serce” 
Klubu – Helena Kubal; nasze lokal-
ne media: Marian Pospiszel – TV 
Pogranicze, Jan Wac – „Głos Głub-

czyc”  i „Kalendarz Głubczycki”, Ma-
teusz Kitka – portal i fb twojeglub-
czyce.pl; dołącza też Radio Opole.

Witam przedstawicieli firm, insty-
tucji, organizacji, zakładów pracy, 
sponsorów, wolontariuszy, arty-
stów, wreszcie samych krwiodaw-
ców – bohaterów tej niecodzien-
nej uroczystości. Pozdrawiam też 
„fejsbukowiczów” oglądających na 
żywo relację z mojego profilu fb.

Tymczasem sprawozdanie z sze-
rokiej działalności Klubu HDK 
PCK odczytuje wiceprezes – Wio-
letta Makselan, po czym śpiewak 
barytonowy, mój bratanek – To-
mek Wierzba urzeka publiczność 
„Wspomnieniem” Cz. Niemena, 
akompaniując sobie na fortepianie. 
Wprowadza zebranych  w miły, no-
stalgiczny nastrój…

Czas na odznaczenia „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi”. Najpierw 
III stopnia. 

Z rąk władz opolskiego Zarządu 
Oddziału Okręgowego otrzymują 
je: Joanna Faron, Rafał Sado, Anna 
Serwatkiewicz, Maciej Knaś, Jan 
Zapotoczny, Angelika Kruger, Anna 
Wojtuś, Michalina Łuczyszyn, Kry-
stian Korzec, ks. Grzegorz Bławicki 
oraz Roman Borszowski. Fanfary i 
gratulacje!

A w upominku muzycznym dla 
wszystkich krwiodawców piosen-
ka mojego autorstwa i w moim 
wykonaniu „W takim dniu…” przy 
akompaniamencie Mariana Ba-
żyńskiego (organy), Wiesława 
Wierzby (gitara) oraz Tomasza 
Mirgi (skrzypce) – Grupa Estrado-
wa MIRIAM MOK. Z kolei Dominik 
Łaskawski – syn w/w prezes HDK 
–Eli Kubal recytuje tematyczny 
wierszyk.

Pora na odznaczenia II stopnia. Ad-
resowane są do kolejnych „Zasłużo-
nych Honorowych Dawców Krwi”: 
Anny Serwatkiewicz, Krzysztofa 
Pachowicza, Kazimierza Topolnic-
kiego, Wioletty Makselan, Mate-
usza Pircha jak i Józefa Knopka. 

I ponownie nutka poezji dotyczącej 
krwiodawstwa, lecz tym razem w 
wyk. Oli Pabian (ZSM).

Wreszcie odznaczenia I stopnia. 
Wyróżnieni nimi zostają: Lucjan 
Wilk, Krzysztof  Lenartowicz, Ewa 
Węgrzyn, Daniel Kobylański jak i 
Andrzej Kociak. W upominku mu-
zycznym piosenka „Jesteś bohate-
rem miłości” w realizacji Dominiki 
Łabińskiej (ZSM).

Tymczasem moja osoba zostaje 
uhonorowana „Odznaką Honoro-
wą PCK” przyznana przez Kapitułę 

Odznaki Honorowej PCK w War-
szawie. Jestem wzruszona i za-
szczycona. Snuję refleksje… 

Kolejna porcja muzyki i bratanek 
śpiewa niezwykły utwór Andrzeja 
Zauchy „Bądź moim natchnieniem”. 
Ogrywam scenę, stając się na krót-
ką chwilę jego muzą…

Oddaję głos O.Urbanowi, który „ob-
darowuje” Słowem Bożym w kon-
tekście miłości bliźniego. Ofiaro-
wuje przy tym jubilatom krzyż św. 
Franciszka z Asyżu.

Oto podziękowania dla instytucji, 
bez których funkcjonowanie Klu-
bu HDK byłoby niemożliwe. Tak 
więc drewniane statuetki otrzy-
mują przedstawiciele Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Opolu, Opolski 
Oddział Okręgowy PCK, Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Miejski w 
Głubczycach. Wręczają je E. Kubal 
i W. Makselan. 

W upominku muzycznym wspa-
niałe flecistki – Dominika Sąsiadek 
i Agnieszka Zwolińska w utworze 
Franza Dopplera „Andante et Ron-
do” op. 25. Zatem jest nutka muzy-
ki klasycznej.

Następny punkt barwnego progra-
mu jubileuszowego to wręczenie 
statuetek jako wyraz wdzięczno-
ści za  sponsoring i promowanie 
idei czerwonokrzyskiej, zwłasz-
cza wspieranie działalności Klubu 
HDK PCK. Trafiają one do rąk re-
prezentantów Zakładu Urządzeń 
Grzewczych ELEKTROMET  w Go-
łuszowicach, FIRMY GALMET w 
Głubczycach, TOP–FARMS-u, Kasy 
Stefczyka, Zakładu Kamieniarskie-
go Krzysztofa Podstawki w Suchej 
Psinie, Banku Spółdzielczego w 
Głubczycach, Zespołu Szkół Me-
chanicznych, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grobnikach, Zakładu 
Usług Komunalnych w Głubczy-
cach; indywidualnie otrzymują je: 
Mariusz Mielnik – Stajnia na War-

szawskiej, Jan Wac – redaktor na-
czelny „Głosu Głubczyc”, Marian 
Pospiszel – właściciel TV Pograni-
cze, Monika Łepuch – prezes „In-
termarche” w Głubczycach i Pa-
weł Jabłoński – właściciel Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego w Czer-
wonkowie. 

Kolejny występ artystyczny i gorą-
ce rytmy salsy – solo w wykonaniu 
Marysi Artymiak i jej brata Rafała. 
Oj dzieje się, dzieje…

Nie może też zabraknąć okolicz-
nościowych medali pamiątkowych 
za wsparcie i działalność na rzecz 
Klubu HDK PCK. Ich odbiorcami są: 
ks. Wojciech Modelski, Zbigniew 
Ziółko, Jerzy Czerwiński, Mariusz 
Naumowicz, Marcin Szuwalski, Wi-
told Sochacki, Aleksander Klimek 
– Sklep Ogrodnik, Komenda Powia-
towa Policji, Państwowa Straż Po-
żarna oraz Zakład Karny w Głub-
czycach.

Kolejny przerywnik muzyczny, a 
w nim uczniowie ZSM, czyli Filip 
Plata przy akompaniamencie Mać-
ka Alberta w utworze Kamila Bed-
narka „Jak długo jeszcze”. Piękne 
brzmienie; emocjonalne i klima-
tyczne…

Tymczasem podziękowania dla Za-
rządu Klubu HDK PCK od przyby-
łych gości. Ten blok rozpoczyna de-
legacja z Opola. Pani prezes E. Bury 
nie szczędzi ciepłych słów pod ad-
resem głubczyckiego Klubu i jego 
znakomitych osiągnięć w krwio-
dawstwie i szeregu akcji PCK. 

Dołączają doń nasze władze samo-
rządowe, zapewniając o dalszym 
wsparciu i współpracy. Są kwia-
ty, upominki, słowa wdzięczności, 
uznania. 

Jest miło… Hostessa Dominika po-
maga paniom „prezeskom”. 
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Ja również kieruję do Eli Kubal, ca-
łego Zarządu i krwiodawców swo-
ją wierszowaną laudację. Z kolei 
dyrektor ZSM – Jan Łata przy tej 
okazji nawiązuje do wieloletniej 
współpracy w ramach akcji pobo-
ru krwi na terenie MECHANIKA 
„Młoda krew ratuje życie”. 

W kolejnym upominku muzycz-
nym piosenka „Wszystkiego naj-
lepszego” z repertuaru Danuty 
Rinn w moim wykonaniu przy 
muzyce na żywo zespołu MIRIAM 
MOK. 

W tym wyjątkowym dniu szczegól-
ne słowa uznania padają pod adre-
sem p. Heleny – żony śp. prezesa 
Michała Kubala - mamy obecnej 
prezes. To do niej kieruje serdecz-
ne podziękowania i kwiaty w/w 
dyrektor ZSM, jak również cały Za-
rząd Klubu wyraża swoją wdzięcz-
ność za dwadzieścia lat poświę-
cenia, zaangażowanie, wsparcie i 
nieocenioną pracę na rzecz Klubu.

A specjalną dedykację stanowi 
piosenka „Barwy jesieni” w wy-

konaniu mojego brata – Wiesła-
wa Wierzby. Pani Helena nie kry-
je łez i wzruszenia… Na jej ręce 
składane są symboliczne kwiaty.  
Są też statuetki i podziękowania 
dla innych Klubów HDK współpra-
cujących z głubczyckim. A mowa 
tu o Klubie w Krapkowicach oraz 
przy parafii Ducha Świętego i NMP 
Matki Kościoła w K-Koźlu. 

Ponadto podziękowania w formie 
statuetek otrzymuje była i obecna 
dyrekcja Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Opolu (Stanisława Le-
wandowska i Danuta Pilipczuk).

A oto zabawna scenka kabareto-
wo-satyryczna w realizacji akto-
rów teatru TRADYCJA ZSM: Natalii 
Chaszczewskiej i Mietka Zająca. Na 
twarzach widowni uśmiech!

Jubileuszowy, jakże bogaty pro-
gram, powoli dobiega końca, więc 
pora na podziękowania za oprawę 
artystyczną. Stosowne dyplomy, 
bukiet czerwonych kwiatów i miłe 
słowa E. Kubal stosuje pod moim 
adresem, jak mych podopiecznych 
oraz wszystkich, którzy uatrakcyj-
nili swym występem „złote gody” 
Klubu HDK PCK w Głubczycach, 
przyjmując tym samym zaprosze-
nie do programu. I ja dołączam się 
do tych podziękowań. 

Są też wyrazy wdzięczności za za-
angażowanie i pomoc w organiza-
cji jubileuszu. Otrzymują je: pra-
cownicy MOK (Piotr Kałek, Dawid 
Konopacki) oraz uczniowie i absol-

wenci ZSM: Dominika Jur-
kiewicz, Krzysztof Rzym, 
Kacper Żelazny jak i mój syn - Ka-
mil Farasiewicz.

Jeszcze tylko autorska piosenka 
zespołu „Only-M”, czyli Filip Plata 
i Maciek Albert w utworze „Czy to 
jest miłość?”.

A na finał utwór muzyczny „Życie 
to dar” idealnie wkomponowujący 
się w tematykę jubileuszu. Zapra-
szam zebranych do wspólnego re-
frenu… i na smaczny poczęstunek, 
w tym okolicznościowy tort. 

Dziękując za uwagę, żegnam się z 

publicznością, zapraszając na ko-
lejne jubileusze, a przede wszyst-
kim bieżące akcje poboru krwi. 

Krwiodawcy – skromni bohatero-
wie, niepragnący rozgłosu, często 
anonimowi, w szlachetnym geście 
człowieczeństwa ratują zdrowie 
i życie innym. Praktykują miłość!  
 
Obszerny fotoreportaż Mateusz Kitki na 
portalu twojeglubczyce.pl. Emisja progra-
mu w TV Pogranicze w stosownym czasie.

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem  
Maria Farasiewicz

Nowe sprzęty w głubczyckim szpitalu
Pracownia Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ w Głubczycach została wy-
posażona w nowy cyfrowy aparat RTG. Sprzęt ten został zakupiony w 
ramach realizacji projektu pn. „Poprawa wydajności i skuteczności le-
czenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczy-
cach”. 

Cieszy również fakt, iż Oddział Neonatologiczny otrzymał znowu kolej-
ny sprzęt ufundowany przez Funadcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy - tym razem bilirubinometr - miernik żółtaczki. Umożliwia on 
precyzyjną identyfikację noworodków zagrożonych żółtaczką noworod-
kową - nawet u wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu ciąży. Meto-
da pomiaru jest nieinwazyjna - nie wymaga pobierania krwi i długiego 
oczekiwania na wyniki laboratoryjne - mniejszy stres dla noworodków 
oraz ich rodziców. A co najważniejsze - w ciągu kilku sekund znane są 
wyniki badań, a to zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i przyspiesza po-
dejmowanie decyzji co do sposobu leczenia.  

Komunikat
Zarząd Powiatu w Głubczycach ogłasza, iż po rozpatrzeniu ofert złożo-
nych w  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świad-
czenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Głubczyckiego w 2019 roku, wybrał ofertę złożoną przez  
FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.
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Apel do rodziców nie szczepiących dzieci!
Zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi 

problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed 
skutkami zachorowań na choroby zakaźne. 

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu licz-
by zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej 
zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), 
Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie od-
notowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje 
również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, 
Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według naj-
nowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitar-
nego, w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018r. w Polsce zareje-
strowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie 
roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego 
rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patoge-
nem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z 
powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu 
na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowa-
dzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w 

tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które z różnych przy-
czyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepie-
niom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeń-
stwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. 
Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość 
zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. 

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za 
zdrowie swojego Dziecka, ponownie przeanalizowali zasadność zaszcze-
pienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania 
dziecka szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konse-
kwencjami dla Jego zdrowia. 

Licząc na Państwa rozwagę, proszę o dokonanie wyboru i podjęcie pozy-
tywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego 
obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z poważaniem

Alina Mazur-Ciapa
PPIS w Głubczycach

Mam czas rozmawiać o 
teście na HIV

Światowy Dzień AIDS obcho-
dzony 1 grudnia oraz kam-

pania edukacyjna Krajowego 
Centrum ds. AIDS „Mam czas 
rozmawiać (#mamczasrozma-
wiac), inspirują do rozmowy 
z bliskimi o HIV i zachęcają 
do wykonania testu w kierun-
ku HIV. Badanie można zrobić 
anonimowo, bezpłatnie i bez 
skierowania w jednym z 30 
punktów konsultacyjno-dia-
gnostycznych (PKD) w całej 
Polsce.

Kampania edukacyjna „Mam czas 
rozmawiać” pokazuje, że rozmo-
wa na temat HIV i testowania jest 
normalnym i naturalnym spo-
sobem dbania o zdrowie swoje i 
swoich bliskich oraz elementem 
edukacji zdrowotnej w rodzinie. 
Najważniejsze informacje o HIV 
oraz przykładowe „Minirozmów-
ki rodzinne” są dostępne na stro-
nie internetowej kampanii tj. ht-
tps://mamczasrozmawiac.aids.
gov.pl

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 
30 czerwca 2018 r. stwierdzono 
w Polsce 23.233 zakażenia HIV, 
odnotowano 3.619 zachorowań 
na AIDS, a 1.398 chorych zmar-
ło – wynika ze statystyk Narodo-
wego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu 
Higieny. W 2017 r. rozpoznano 
1.193 nowe przypadki zakaże-
nia. Do zdecydowanej większości 
z nich dochodzi w Polsce drogą 
kontaktów seksualnych. 

„Strach i wypieranie faktu, że ten 
problem może nas dotyczyć, to 

wciąż częsta reakcja wielu osób, 
kiedy przychodzi do rozmowy o 
zapobieganiu zakażeniu HIV lub 
wykonaniu testu. Lepiej z tym 
lękiem radzą sobie osoby, któ-
re wiedzą, że zakażenie nie jest 
już wyzwaniem dla medycyny 
i że można z nim żyć wiele lat, 
a po osiągnięciu niewykrywal-
nej wiremii, stać się całkowicie 
niezakaźnym dla innych osób. 
Szerzenie tej właśnie wiedzy to 
jeden z celów kampanii #mam-
czasrozmawiac” - podsumowała 
Anna Marzec-Bogusławska, dy-
rektor Krajowego Centrum ds. 
AIDS. 

Warto pamiętać, że test w kierun-
ku HIV można wykonać bezpłat-
nie, anonimowo i bez skierowa-
nia w 30 punktach w całej Polsce 
przez cały rok, a nie tylko w cza-
sie Tygodnia Testowania. Pracują 
w nich wysoko wykwalifikowani 
doradcy niosący profesjonalną 
pomoc. Każdy z odwiedzających 
Punkt ma możliwość poufnej 
rozmowy zarówno przed, jak 
i po wykonaniu testu. Adresy i 
godziny otwarcia punktów kon-
sultacyjno-diagnostycznych są 
dostępne na stronie: aids.gov.pl/
pkd 

Powiat Głubczycki na pierw-
szym miejscu wśród najza-

możniejszych powiatów woje-
wództwa opolskiego!

Powiat Głubczycki zajął 18 miejsce 
w skali kraju i jednocześnie 1. miej-
sce wśród powiatów województwa 
opolskiego w rankingu najzamoż-
niejszych samorządów. Ranking ten 
jest przygotowywany przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspól-

nota” w oparciu o dane GUS. Z roku 
na rok pniemy się coraz wyżej w 
rankingu, jeszcze 7 lat temu zajmo-
waliśmy odległą 113 pozycję, rok 
temu była to już 20 pozycja, a w 
roku bieżącym znowu wspięliśmy 
się wyżej. Jest to efektem umiejęt-
nego i przemyślanego wykorzysty-
wania środków finansowych. Mamy 
nadzieję, iż każdy kolejny rok dla 
powiatu będzie jeszcze lepszy.

Pierwszy w rankingu wśród powiatów 
województwa opolskiego

Piknik Integracyjny w Jakubowicach
W niedzielne popołudnie 11 listo-
pada br. w Jakubowicach odbył się 
piknik integracyjny, ku zaskocze-
niu mieszkańców piknik cieszył 
się dużym zainteresowaniem.

Piknik był zwieńczeniem projek-
tu pn. „Przyjazne miejsce spotkań 
mieszkańców wsi Jakubowice” re-
alizowanego ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich oraz Sa-
morządu Województwa Opolskiego.  
Dzięki otrzymanemu dofinansowa-
niu mieszkańcy w miejscowym par-
ku własnoręcznie wybudowali grill 
oraz stół. Rękodzieła prezentują się 
doskonale! Do budowy wykorzy-

stano m.in. cegłę klinkier natomiast 
blaty są wykonane z granitu, wyko-
rzystanie tak trwałych materiałów 
będzie służyć pokoleniom.  Zadbano 
również o przyrodę sadząc kwitnące 
krzewy.  Miejscowy park ale też cała 
wieś z roku na rok stają się coraz 
piękniejsze – malowniczość i klimat 
tej małej miejscowości  wielu oso-
bom skradła serce. 

A wszystko to dzięki lokalnej spo-
łeczności, która chętnie korzysta z 
dofinansowań m.in. Kierunek FIO.  
Wiele już zrealizowali lecz na tym 
nie poprzestają!
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W dniu 08.11.2018r. Wicestarosta 
Anita Juchno uczestniczyła w 

uroczystym przedstawieniu na temat 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, które zostało przygo-
towane przez Panie i wychowanków 
Przedszkola nr 3 w Głubczycach. 

Maluszki uroczyście odśpiewały Hymn 
Polski, a następnie zaprezentowały wy-
stępy, podczas których niejednej osobie 
zakręciła się łezka w oku. Były tańce, uro-
czysty polonez, śpiewy, pokaz polskiej 
mody i mnóstwo radości. 

Co najmłodsi 
wiedzą o  
Polsce?

W dniu 16 października br. 
o godz. 19:00 na Placu 

Świętego Jana Pawła II w Głub-
czycach przez zuchy i harcerzy 
Komendy Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego została za-
ciągnięta honorowa warta. 
W uroczystym apelu upamięt-
niającym 40-lecie wyboru Ka-
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych, delegacje 
służb mundurowych, dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli, młodzież 

szkolna oraz mieszkańcy. Na ko-
niec złożono kwiaty i znicze oraz 
odśpiewano ulubiona pieśń na-
szego rodaka “Barkę”.
Cały świat zapamiętał datę 16 
października 1978 roku. W tym 
dniu o godzinie 18:44 Karol Woj-
tyła został wybrany najmłod-
szym papieżem od czasu wyboru 
Piusa IX w 1846 r., który w chwili 
wyboru miał 54 lata. Przyjął imię 
Jan Paweł II. Wydarzenie to ma 
ogromne znaczenie dla historii 
świata, ponieważ pierwszy raz 

od przeszło 455 lat następcą Św. 
Piotra został duchowny niepo-
chodzący z Włoch. Jan Paweł II w 
trakcie swojego pontyfikatu od-
był 104 pielgrzymki, dzięki czmu 
zyskał miano papieża pielgrzy-
ma. Pontyfikat ten zmienił obli-
cze świata i Kościoła.
Ojciec Święty uczył nas pokory, 
miłości ale przede wszytskim 
człowieczeństwa. Święty Jan 
Paweł II pozostanie na zawsze w 
naszych sercach!

40 lat temu Karol Wojtyła został papieżem

Powiat Głubczycki Drużyną Sezonu 
Funduszy Europejskich

W dniu 16 października br. 
w Teatrze im. Jana Ko-

chanowskiego w Opolu w iście 
sportowym stylu odbyła się 
konferencja podsumowują-
ca wdrażanie projektów unij-
nych. Przedsiębiorcy, samorzą-
dy, instytucje, które zdobyły i 
wykorzystały unijne dofinan-
sowanie, zostały wyróżnione. 
Wicestarosta Anita Juchno 
odebrała z rąk Marszałka Wo-
jewództwa Andrzeja Buły wy-
różnienie dla naszego Powiatu.

W tym szczególnym dniu Po-
wiat Głubczycki otrzymał po-
dwójny tytuł DRUŻYNY SEZONU 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH za 
projekt „Bliżej rodziny i dziecka 
– wsparcie rodzin przeżywają-
cych problemy opiekuńczo-wy-
chowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” a także za 
projekt „Termomodernizacja bu-
dynków Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Głubczycach przy 
ul. Kochanowskiego 22 w Głub-
czycach. Podczas konferencji 
przedstawiciel Komisji Europej-
skiej Christopher Todd podkre-
ślał, że województwo opolskie 
jest w czołówce polskich regio-
nów, które umiejętnie wydają 
pieniądze i je inwestują. „W tym 
województwie dzieje się bardzo 
wiele dobrego. Jeżeli porównać 
polskie województwa do zespo-
łów biorących udział w lidze piłki 
nożnej, to państwo są na szczycie 
tych rozgrywek. Od roku 2014 
widzę stały wzrost i aspirowanie 
do najwyższych wyników”.
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„Strofy o Ojczyźnie”
W środę 28.11.2818 r. odbył 

się XXX Jubileuszowy Po-
wiatowy Przegląd Recytatorski 
"Strofy o Ojczyźnie" na bazie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Głubczycach.

Celem konkursu jest propagowa-
nie piękna polskiej poezji, upo-
wszechnianie kultury słowa i sztu-
ki recytacji. Przegląd tegoroczny 
był szczególny: odbył się już po raz 
trzydziesty i w rocznicę 100-lecia 
odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Do konkursu zgłoszono 
57 uczestników ze szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych 
z terenu powiatu głubczyckiego. 
Przygotowane recytacje miały te-
matykę patriotyczną.

Gościliśmy Panią Anitę Juchno - 
Wicestarostę, Pana Tomasza Se-
nia-Kierownika Oświaty oraz Pana 
Tomasza Kiszczyka - Dyrektora 
SOSW. Uczestników w czterech 

kategoriach wiekowych ocenia-
ła  komisja: dh. Grażyna Liczkow-
ska - przewodnicząca, dh. Urszula 
Wojciechowska, Pani Barbara Star-
czewska. 
Wyniki konkursu:
Kategoria I - Klasy 1-3
I miejsce  
Alicja Wójcik, Kietrz
II miejsce  
Maria Biczak,Lisięcice
III miejsce  
Natalia Skibińska,Kietrz

IV miejsce  
Zofia Kotowicz,Lisięcice
V miejsce  
Lena Pawęska, N. Cerekwia
Kategoria II - Klasy 4-6
I miejsce  
Zuzanna Rostowska, 
Gł-ce SP 1
II miejsce  

Martyna Tomczyk,Lisięcice 
III miejsce  
Malina Baca,Branice
IV miejsce  

Zuzanna Puk,Pietrowice
V miejsce  
Julia Żełudkowska,Lisięcice 
Kategoria III - Klasy 7 i gimna-
zjum
I miejsce  
Agata Pyrczak,Głubczyce SP 3
II miejsce  
Maja Łopatka,Nowa Cerekwia
III miejsce  
Martyna Puszke,Lisięcice

Kategoria IV - Szkoły  
ponadgimnazjalne
I miejsce  
Aleksandra Pabian, 
ZSM Głubczyce 
II miejsce  
Martyna Marciniszyn, 
ZSCKR Głubczyce 

III miejsce  
Aleksandra Kopytyńska, 
ZSM Głubczyce
Laureaci konkursu otrzymali dy-
plomy i nagrody "pluszaki". Dla 
pozostałych uczestników przygo-
towano loterię, w której wyloso-
wane niespodzianki były nagrodą 
za udział i przygotowanie recytacji. 
Nagrody ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Głubczycach.

Tegoroczny Jubileuszowy Prze-
gląd Recytatorski wpisał się w 
obchody 100-lecia odzyskania 
Niepodległości w naszym  mie-
ście.  Młodzi wykonawcy słowami 
poetów wyrażali miłość do Ojczy-
zny. "Strofy o Ojczyźnie" miały 
formę kominka, by stworzyć recy-
tującym i słuchaczom odpowied-
nią atmosferę. Były one okazją do 
wspólnego spotkania się nauczy-
cieli, instruktorów, rodziców, mło-
dzieży i harcerzy. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy. Dziękujemy 
za liczny udział i zaangażowanie.  
Zapraszamy za rok.

Komendant Hufca ZHP  Głubczyce
Katarzyna Mojzyk

„KREW DAREM ŻYCIA”
Takie właśnie hasło przy-

świecało jesiennemu po-
borowi krwi, który odbył się 
24 października 2018r. w Ze-
spole Szkół Mechanicznych w 
Głubczycach. 

To już 15. edycja tego jakże szla-
chetnego przedsięwzięcia orga-
nizowanego w MECHANIKU  w 
ramach akcji „ Młoda krew ra-
tuje życie” przy współpracy z 
głubczyckim Klubem HDK PCK 
i prezes zarządu – Elżbietą Ku-
bal. 

Po raz kolejny  świetlica szko-
ły zamieniła się w swoiste am-
bulatorium wypełnione spe-
cjalistyczną kadrą medyczną z 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Opolu. 

Chętnych do oddania krwi było 
wielu. 40 osób z ZSM i 5 z ze-
wnątrz. Tymczasem zareje-
strowanych zostało 29, z cze-
go krew mogły oddać tylko 23 
osoby. Ogółem zebrano 10,35l 
krwi!

Nad przebiegiem akcji czuwały 
panie: szkolna koordynatorka – 

Beata Lehun oraz rejestrująca 
krwiodawców – nieoceniona 
pani Helena Kubal. 

Wszystkim, którzy w pięknym 
geście człowieczeństwa ofiaro-
wali swoją krew składamy ser-
deczne podziękowania. 

Każda kropla życiodajnego pły-
nu ma wartość wielką.  „Odda-
jąc krew, dodajesz nadziei”.

Maria Farasiewicz –  
rzecznik idei czerwonokrzyskiej

W GRONIE NAGRODZONYCH
W piątek,19 października 2018r. 

W Studenckim Centrum Kul-
tury Uniwersytetu Opolskiego 
miało miejsce Regionalne święto 
Edukacji. To doroczna uroczystość 
zorganizowana przez Departament 
Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu.

W czasie podniosłej gali Marszałek 
Województwa Opolskiego – Andrzej 
Buła wraz z wicemarszałkiem – Sta-
nisławem Rakoczym wręczył nagrody 
w kilku kategoriach przyznane przez 
Zarząd Województwa.

W gronie laureatów znalazło się pięć 
osób związanych z ziemią głubczyc-
ką. Nagrodą Marszałka za szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
i upowszechniania edukacji zostali 
uhonorowani: Maria Farasiewicz – na-
uczycielka języka polskiego w głub-
czyckim MECHANIKU oraz Bogdan 
Kulik – dyrektor Zespołu Szkół w Pie-
trowicach.

Z kolei w kategorii „Prymus Opolsz-
czyzny” nagrodzony został uczeń kl. V 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczy-
cach – Tomasz Witek.

Ponadto stypendium doktoranckim 
Marszałka Województwa za dorobek 
naukowy została nagrodzona pocho-
dząca z Głubczyc Justyna Koziarska 

– absolwentka Zespołu Szkół Mecha-
nicznych, obecnie doktorantka me-
chaniki na Politechnice Opolskiej

Nagrodą Marszałka za osiągnięcia w 
zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej wyróżniony 
został Benedykt Pospiszyl – dyrektor 
Zespołu Szkół Medycznych w Brani-
cach. Podczas uroczystości, w imieniu 
nagrodzonych i własnym, głos zabra-
ła Maria Farasiewicz, dziękując przy 
tym burmistrzowi Adamowi Krupie 
za nominowanie jej osoby do tej pre-
stiżowej nagrody.

Gratulujemy uhonorowanym, dołą-
czając życzenia dalszych sukcesów, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Redakcja ZSM
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Co nowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym?
Rok szkolny powitaliśmy w dobrych hu-

morach i z chęcią do pracy.
8 października br. W naszej szkole odbyły się 
otrzęsiny nowoprzyjętych uczniów oraz tych, 
którzy zmienili etap edukacyjny i po ukończe-
niu gimnazjum przeszli do Szkoły Przyspasa-
biającej do Pracy. Kandydaci na uczniów musie-
li pokonać szereg konkurencji, miedzy innymi 
sprawnościowy tor przeszkód, „wizytę u fryzje-
ra -golarza”, gdzie uczesano włosy i umalowano 
twarz oraz każdy musiał spróbować kwaśnej 
ale pysznej mikstury „szkolnej pomyślności”. 
Wszyscy kandydaci przeszli pomyślnie test i zo-
stali przyjęci w poczet braci szkolnej. 

Kolejnym punktem programu było rodzinne 
ognisko integracyjne gdzie rodzice, uczniowie i 
nauczyciele próbowali swoich sił w grach, zaba-
wach i konkurencjach sprawnościowych.  Punk-
tem kulminacyjnym było pieczenie kiełbasek i 
ziemniaków i biesiada przy ognisku.
W związku z obchodami Święta Komisji Edu-
kacji Narodowej 11 października odbyła się 

w naszej szkole uroczysta akademia na której 
nowi uczniowie zostali pasowani i przyjęci do 
grona braci szkolnej. Uczniowie wesołymi wier-
szykami i piosenkami podziękowali wszystkim 
pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie, 
a Pan dyrektor Tomasz Kiszczyk wręczył nagro-
dy. 
Październik obfituje w wiele imprez i akcji i tak 
w ramach programu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. 
18 października w naszej szkole  upłyną pod 
takim właśnie hasłem. Uczniowie i nauczyciele 
zgromadzeni na Sali gimnastycznej próbowali 
swych sił w doskonaleniu umiejętności pierw-
szej pomocy przedmedycznej  i resuscytacji. W 
ramach krótkiego wykładu, który prowadzili 
panowie Dariusz Szałagan i Zbigniew Serwet-
nicki, uczniowie dowiedzieli się jak postępować 
w razie wypadku, jak ułożyć poszkodowanego 
i w jaki sposób udzielić mu pierwszej pomocy. 
Z dużym zainteresowaniem słuchali jak po-
móc poszkodowanemu korzystając z defibry-
latora.  Po części wykładowej przyszła kolej na 

ćwiczenia w praktyce. Uczniowie w trzy- czte-
ro-osobowych grupach  ćwiczyli resuscytację 
krążeniowo-oddechową z użyciem  fantomów. 
Zajęcia wszystkim się podobały i uczniowie 
ćwiczyli z ochotą.  

Od kilku lat odbywa się w naszej szkole cyklicz-
na impreza na której gościmy przedszkola i 
szkoły podstawowe z naszej gminy. I tak 25 paź-
dziernika w auli naszego Ośrodka odbył się   IX 
Dzień Integracji, który przebiegał pod hasłem 
„Dance, dance, dance – taniec łączy”. Gościliśmy 
przedszkolaków z Przedszkola nr1, nr 3, Picco-
lino oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Głubczyc, Grobnik, Gołuszowic i Piotrowic. Każ-
da z zaproszonych grup przedstawiła przygoto-
wany przez siebie, krótki program artystyczny 
w którym królował taniec. Potem wśród pląsów 
i tańców w rytmie muzyki disco z lat 70-tych, 
przebiegała wspaniała zabawa. Wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni wspaniałymi figurkami  
tancerzy i słodkościami.         

Elżbieta Szumska
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III LICEALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNE –
„OD NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

W piątek 9 listopada 2018 r., w głub-
czyckim Zespole Szkół Ogólno-

kształcących, odbyło się III Licealne Sym-
pozjum Historyczne, którego tematyka 
była związana z setną rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

Zostało ono zorganizowane przez liceum (koor-
dynatorki: mgr Stanisława Wiciak i dr Katarzy-
na Maler) przy wsparciu Stowarzyszenia Ab-
solwentów LO (prezes Jan Bażyński), Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach 
(kierownik Jolanta Górak) oraz Uniwersytetu 
Opolskiego. Rolę gospodarzy szkoły w tym dniu 
pełniły klasy I d i II c, które udekorowały kory-
tarze i aulę i witały przybywających gości. Mi-
strzami ceremonii byli nauczyciele – mgr Anna 
Siwiec i mgr Piotr Naumczyk. 
Po odśpiewaniu czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego, dyrektor ZSO mgr Krzysztof 
Tokarz przywitał gości: pracowników Instytu-
tu Historii Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr 
hab. Barbarę Kubis, dr Martę Hatalską i prof. 
dr hab. Adama Suchońskiego, kierownika Wy-
działu Oświaty Starostwa Powiatowego Toma-
sza Senia, wiceburmistrza Głubczyc Kazimie-
rza Bedryja, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Kazimierza Naumczyka, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 
Wschodnich Oddział Głubczyce Edwarda Wo-
łoszyna, prezesa Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych Amelię Mam-
czar, dyrektorkę Powiatowego Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej dr Barbarę Piechaczek, dyrektora 
SP ZOZ w Głubczycach Adama Jakubowskiego, 
wspierającego od lat naszą szkołę lek. wet. Sta-
nisława Tomczaka i jego syna Mateusza, preze-
sa Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Zie-
mi Głubczyckiej Piotra Kopczyka wraz z żoną 
Krystyną, byłą wicedyrektorką ZSO, właści-
ciela pałacu w Pielgrzymowie i miłośnika Kre-
sów Wschodnich Ryszarda Brzezińskiego oraz 
przedstawicieli lokalnych mediów: Jana Waca, 
Mariana Pospiszela i Mateusza Kitkę.
Sympozjum poprowadziła Stanisława Wi-
ciak. Pierwszym prelegentem zaproszonym 
na mównicę, był uczeń klasy II a, Jan Skoumal, 

który przedstawił sylwetki Ojców Niepodle-
głości, zwłaszcza Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego. Omówił nie tylko ich zasługi, lecz 
również różnice i konflikty występujące między 
nimi, na końcu zaznaczając, że w momencie wa-
żenia się losów Polski, politycy ci potrafili wyci-
szyć te spory i poświęcić się Ojczyźnie.
Drugim prelegentem była prof. dr hab. Bar-
bara Kubis, specjalizująca się w dydaktyce hi-
storii i historii Polski XX w., skupiająca swoją 
pracę badawczą na literaturze dokumentu oso-
bistego, autorka licznych publikacji, nazywana 
przez studentów „nauczycielem nauczycieli”. 
Pani profesor wygłosiła interesujący wykład 
pt. Niepodległość. Rok 1918 we wspomnie-
niach ówczesnych Polaków. Z kolei wieloletni 
wykładowca, mentor wielu pokoleń studentów 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a na-
stępnie Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. 
Adam Suchoński, wybrał i przedstawił temat 
pt. Rok 1918. Odbudowa Państwa Polskiego 
w zagranicznych podręcznikach do nauczania 
historii ze szczególnym uwzględnieniem po-
staci Józefa Piłsudskiego. Zbadał on dziesiąt-
ki podręczników z całego świata, dochodząc 
do wniosku, że najwięcej wzmianek o Polsce 
jest w podręcznikach fińskich i izraelskich.  

Wspomniał również miejsca na Wileńszczyź-
nie związane z postacią Józefa Piłsudskiego 
(profesor Suchoński od 2002 r. jest członkiem 
i przewodniczącym ze strony polskiej, w Polsko 
– Litewskiej Komisji Podręcznikowej) i podał 
związane z nimi, mało znane fakty.
Kolejnym punktem programu była krótka scen-
ka w wykonaniu uczniów - Artura Jakubczyń-
skiego i Łukasza Remienia, przedstawiająca 
rozmowę o wydarzeniach związanych z po-
wstaniem wielkopolskim profesora gimnazjum 
w Głubczycach Stanisława Drzażdżyńskiego i 
jego syna, Tadeusza.
Ostatnim prelegentem była dr Katarzyna Maler, 
która przedstawiła sylwetki polskich działaczy 
niepodległościowych związanych z Głubczyca-
mi, zwłaszcza z gimnazjum głubczyckim, po-
przednikiem dzisiejszego liceum.
Oprawę muzyczną sympozjum stworzyli trzej 
uczniowie z klas trzecich, ubrani w użyczone 
przez Roberta Galarę z firmy „Galmet”, repli-
ki mundurów I Pułku Ułanów Legionów J. H. 
Dąbrowskiego we Włoszech: Krzysztof Fuhs 
(akordeon), Błażej Biskup (skrzypce) i Filip 
Kuśmierski (gitara). Wykonali oni następujące 
utwory: Pierwsza Brygada, Szara piechota, O 
mój rozmarynie i Tylko we Lwowie. Uczniowie 
i goście włączyli się do śpiewania tych pieśni 
patriotycznych. W tym miejscu należy poin-
formować, że wymieniona trójka muzyków, 
przygotowana przez dyrygenta chóru Tadeusza 
Eckerta, zajęła III miejsce w XVI Wojewódzkim 

Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się 
5 listopada w Opolu, wykonując Szarą piechotę.
Sympozjum towarzyszyła wystawa pamiątko-
wych przedmiotów z okresu zaborów, I wojny 
światowej i początków II Rzeczpospolitej, przy-
gotowana przez Marię Oleksiejuk i Katarzynę 
Maler.
Ostatnim punktem programu było ogłoszenie 
wyników trzech konkursów i wręczenie na-
gród laureatom. Konkurs wiedzy o odzyskaniu 
niepodległości, przeprowadzony w klasach 
pierwszych przez Stanisławę Wiciak i Katarzy-
nę Maler, wygrały następujące osoby: I miej-
sce – Klaudia Kobylańska, II miejsce ex aequo 
– Kalina Liphardt i Robert Mikos oraz III miej-
sce – Aleksandra Kobeluch. Fundatorem nagród 
książkowych był Stanisław Tomczak.
Konkurs grupowy związany z wystawą eduka-
cyjną o tematyce niepodległościowej, zorga-
nizowany dla klas drugich, wygrali: I miejsce 
– Agnieszka Sobków, Jan Skoumal i Waldemar 
Czarnecki; II miejsce – Marta Bykowska, Kami-
la Gomułka i Oliwia Mazurkiewicz i III miejsce 
– Natalia Stein, Kinga Chmura i Natalia Mazur. 
Ponadto zostały wyróżnione: Kamila Krawiec, 
Paulina Chawa, Kinga Skalik, Karolina Sołtys, 
Martyna Piekarz i Julia Tomczak. Nagrody i dy-
plomy ufundowała Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Głubczycach.
Wyniki trzeciego 
i ostatniego kon-
kursu, literackiego, 
pt. „Wolność ko-
cham i rozumiem, 
wolności oddać 
nie umiem” (Bog-
dan Łyszkiewicz), 
zorganizowanego 
przez polonistki (mgr Agata Wołoszyn, mgr 
Aneta Bykowska, mgr Urszula Chawa), przed-
stawiła Agata Wołoszyn. I miejsce w katego-
rii felieton, zajęła Marta Bykowska, a II miej-
sce – Wiktoria Węgrzyn. I miejsce w kategorii 
wiersz – Jan Skoumal, II – Wiktoria Matyjaszek 
i III – Kamila Tarnawska. I miejsce w kategorii 
reportaż zajął Bartosz Bednarski. W kategorii 
esej zostały wyróżnione Kinga Chmura i Oliwia 
Mazurkiewicz. Uczniowie ci otrzymali książki i 
dyplomy.
Tegoroczne sympozjum, na które po raz pierw-
szy zaproszono nauczycieli akademickich, już 
za nami. Organizatorzy mają nadzieję, że wy-
głoszone wykłady, muzyka oraz wystrój szkoły, 
spodobały się gościom i uczniom i wprowadziły 
ich w uroczysty nastrój patriotyczny przed ob-
chodami setnej rocznicy niepodległości.

Katarzyna Maler
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„Od niewoli do niepodległości”
W środę 31 października 2018 

r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pt.„Od niewoli 
do niepodległości”. 

Zostały na niej zaprezentowane 
prace uczniów klas drugich, wy-
konane w ramach projektu na lek-
cjach historii i społeczeństwa, pod 
kierunkiem mgr Stanisławy Wiciak 
i dr Katarzyny Maler. Otwarcia do-
konała Stanisława Wiciak, po czym 
uczennice klasy II b, Wiktoria Ma-
tyjaszek i Julia Walów, przedstawi-
ły związaną z tematem prezentację 
historyczną. O patriotyczną oprawę 
muzyczną zadbał tercet w składzie: 
Krzysztof Fuhs – akordeon, Filip 
Kuśmierski – gitara i Błażej Biskup 
– skrzypce oraz grupa chórzystów z 

ZSO. Prace, pośród których domino-
wały plansze, przedstawiały okres 
niewoli, powstania narodowe, walki 
toczone podczas I wojny światowej, 
postaci Ojców Niepodległości oraz 
polskich poetów, pisarzy, malarzy, 
wynalazców. Nie zabrakło odniesień 
do początków harcerstwa polskiego 
i działalności polskich kobiet. Miej-
ska i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Głubczycach ufundowała nagro-
dy książkowe dla twórców najlep-
szych prac, które zostaną wręczone 
9 listopada podczas III Licealnego 
Sympozjum Historycznego. Dyrek-
tor Krzysztof Tokarz podziękował 
uczniom i nauczycielkom za przygo-
towanie wystawy i występ i podkre-
ślił doniosłość tegorocznych obcho-
dów setnej rocznicy niepodległości 
Polski

AULA ZSO IM. FRANCISZKA FREJA
Dzień 11 października 2018 r. zostanie 

zapisany w kronice szkolnej jako szcze-
gólny w dziejach głubczyckiego liceum, al-
bowiem został w nim upamiętniony jego 
dyrektor i znakomity polonista mgr Franci-
szek Frej.

We wrześniu ubiegłego roku grupa absolwen-
tów z rocznika 1957, z Edwardem Maćkowem 
na czele, w porozumieniu z dyrektorem ZSO 
Krzysztofem Tokarzem, postanowiła uczcić 
profesora Freja, który był ich wychowawcą, na-
dając jego imię auli i fundując tablicę informa-
cyjną z jego podobizną.

Franciszek Frej (1911 – 1963) urodził się w Bu-
sku na Kresach Wschodnich, niedaleko Lwowa. 
Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie i przeszedł szkolenie w 
Szkole Podchorążych we Włodzimierzu Wołyń-
skim, gdzie otrzymał stopień podporucznika re-
zerwy. Nie zdołał obronić pracy magisterskiej, 
ponieważ wybuchła wojna. Aktywnie zaanga-
żował się w działalność polskiego podziemia 
niepodległościowego. Został komendantem AK 
obwodu buczackiego  i wziął udział we wszyst-
kich przeprowadzonych w tym obwodzie ak-
cjach dywersyjnych. Po II wojnie światowej 
zamieszkał ze swoją rodziną w Głubczycach, a 
w 1948 r. obronił pracę magisterską na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. W latach 1959 – 1963 był 
dyrektorem głubczyckiego liceum, w którym od 
1946 r. nauczał języka polskiego. Prowadził w 
szkole kółko teatralne (w tym celu ukończył 
w Krakowie dwuletnie studium reżyserskie), 

a jego uczniowie odnosili sukcesy w konkur-
sach recytatorskich. Przyczynił się do nadania 
naszemu liceum imienia Adama Mickiewicza 
(był wielkim miłośnikiem jego twórczości), do 
odsłonięcia na froncie szkoły tablicy upamięt-
niającej tego wielkiego poetę  oraz do budowy 
Domu Nauczyciela. Zmarł nagle w wieku zale-
dwie 51 lat, a w jego pogrzebie uczestniczyły 
tłumy mieszkańców Głubczyc.

11 października 2018 r., do liceum, w którym 

była zaplanowana uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, przybyli wychowan-
kowie profesora Freja. Niektórzy przyjechali z 
odległych zakątków Polski. Przed wejściem do 
auli, po powitaniu gości przez dyrektora Krzysz-
tofa Tokarza oraz prowadzących akademię 
nauczycieli: Annę Siwiec i Piotra Naumczyka, 
odbył się akt poświęcenia wspomnianej tabli-
cy (jej wykonawcą jest absolwent AGH w Kra-

kowie, Michał Wiśniosz) 
przez ks. dr. hab. Michała 
Chłopowca (rocznik ma-
turalny 1958), po któ-
rym uczestnicy akademii: 
absolwenci, zaprosze-
ni goście, nauczyciele i 
uczniowie, przeszli do 
auli. Tam sylwetkę ojca 
przedstawiła córka Franciszka Freja, Teresa 
Targońska, która przyjechała na tę uroczystość 
ze swoimi krewnymi aż z dalekiego Poznania. 
Po niej wspominali profesora absolwenci: Bar-
bara (Gołąb) Żurakowska oraz Edward Mać-
ków. W tym miejscu należy dodać, że nieobecny 
podczas uroczystości absolwent Jan Jurczenko 
(rocznik 1957), wzbogacił bibliotekę szkolną o 
swój własny zbiór książek  dotyczących II woj-
ny światowej i przesłał dla obecnych nauczycie-
li piękny bukiet róż.

Po wspomnianej uroczystości odbyła się dru-
ga część akademii, podczas której, po przemó-
wieniach dyrektora i gości, zostały wręczone 
Nagrody Dyrektora. Nauczycielka fizyki mgr 
Ewa Trynda otrzymała Nagrodę Starosty Po-
wiatowego, a nauczycielka matematyki Boże-
na Ustrzycka, została uznana, po głosowaniu  
zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski, 
najsympatyczniejszą nauczycielką w szkole. 
Akademię zakończyła część artystyczna w wy-
konaniu klasy II d (pod kierunkiem wychowaw-
czyni Anety Bykowskiej) oraz Dominiki Sozań-
skiej z zespołem Sound Wave.

Katarzyna Maler
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Rodzinna Pasja - Lody rzemieślnicze od 1974 roku
Mistrz Polski Lodziarzy z 2017r., 

reprezentant i kapitan Polski na 
Mistrzostwach Świata w lodach rze-
mieślniczych we Włoszech, z pasją i za-
angażowaniem tworzy najlepsze lody 
rzemieślnicze w Polsce. A wszystko za-
częło się bardzo dawno temu…

Rzecz Powiatowa: Historia lodziarstwa w 
rodzinie Szypułów rozpoczęła się ponad 40 
lat temu, czy może nam Pan przybliżyć jak to 
w szystko się zaczęło?

Tomasz Szypuła: Mój tato zaczął produkować 
lody w 1972r. najpierw pracował w piekarni w 
Głubczycach, gdzie przypadek sprawił, że trafił 
na linie produkująca lody i od razu poczuł, że to 
jest jego ścieżka…. tworzenie lodów rzemieślni-
czych. W 1974r. rodzice przeprowadzili się do 
Baborowa, gdzie w obecnej bibliotece miejskiej 
otworzyli swój zakład produkcyjny ze sprze-
dażą lodów przez okienko. Pracowitość, zaan-
gażowanie i samozaparcie spowodowało, że 
produkcja się rozwijała a w latach 1980-1982 
rozpoczęła się budowa lodziarni, która istnie-
je do dzisiaj. Mowa o Lodziarni pod Orzechem 
przy ulicy Moniuszki 5 w Baborowie. 

Rz.P. Wiemy już jakie były początki Pana 
taty, a jak to było z Panem?

T.Sz.: Ja od zawsze byłem związany z lodami. 
Dla mnie zapachy powstające w lodziarni od 
dzieciństwa były fascynujące. Przez lata do-
rastałem w tym środowisku i nie ukrywam ze 
bardzo się „zakorzeniłem” w lodową branżę. Na 
zakończenie szkoły średniej – Technikum Ga-
stronomicznego – napisałem i nagrałem pracę 
dyplomową właśnie na temat produkcji lodów 
w naszym rodzinnym zakładzie. Praca zdobyła 
wyróżnienie w Katowicach. Podobnie jak Tato 
pracowałem na produkcji. Prowadziłem sprze-
daż lodów. Jeździłem na różne imprezy plenero-
we swoją przyczepą specjalnie przystosowaną 
pod lody. To były lata gdzie food trucki jeszcze 
nie były popularne w Polsce. 

Rz.P.: Jak wszyscy wiemy, w ostatnim czasie 
osiągnął Pan wiele sukcesów w swoje bran-
ży nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ciężka 
praca się opłacała?

T.Sz.: W pewnym momencie swojej lodowej 
kariery postanowiłem ze chcę zwiększyć swo-
ją wiedzę. Chcę poznać tajniki największych 
mistrzów lodziarstwa dlatego postanowiłem 
opuścić rodzinną produkcję, aby zdobywać do-
świadczenie. Udało mi się dostać pracę Techno-
loga w Polskiej firmie która w 80% działalności 
opierała się na współpracy z Włoskimi firmami. 
To było to!!!  Praca była bardzo wymagająca i 
czasochłonna. Moja najbliższa rodzina bardzo 

mnie wspierała 
ponieważ częste 
wyjazdy z domu 
na długie dni a 
nawet tygodnie 
nie służyły ro-
dzinie. Jednak 
to dzięki niej, 
wsparciu najbliż-
szym pracowa-
łem tam sześć 
lat, spotykając po 
drodze różnych 
wspaniałych lu-
dzi, profesjonali-
stów od których 
czerpałem całymi 
garściami. Oczy-
wiście to wszystko wykorzystywałem w swojej 
pracy budując lodową renomę firmy, w której 
aktualnie pracowałem. Po 4 latach pracy zaczą-
łem powoli wracać do swoich rodzinnych stron 
i lodziarni. Moja wiedza, moje umiejętności 
oraz filozofia zaczęła się kształtować. Powoli 
zacząłem tworzyć lody – nasze rodzinne ale w 
swoim stylu.

Wtedy to postanowiłem spełnić swoje kolej-
ne marzenie i wystartować w Mistrzostwach 
Polski w Lodziarstwie Rzemieślniczym, które 
odbywają się co dwa lata na największych tar-
gach branży lodowo - cukierniczej Exposweet 
w Warszawie. W roku 2017 w lutym stało się, 
razem z kolegą Łukaszem Parzymskim, cukier-
nikiem stworzyliśmy duet, który pierwszy raz 
w historii Mistrzostw Polski zgarnął wszystkie 
nagrody!!! 
- Główną nagrodę za lody Waniliowe

- Główną nagrodę za Sorbet -Malina z buracz-
kiem infuzjowana rozmarynem

- Główną nagrodę za lody czekoladowe – Lody 
czekoladowe z cukrem Muscovado

- Główną nagrodę za lody autorskie – Lody oleju 

z pestek dyni i awokado

- Główną nagrodę za deser lodowy.

To był niesamowity sukces dla mnie. Wtedy 
cała Polska pytała „a gdzie jest ten Baborów”?

Rz.P.: To ogromny sukces, jakie były Pana 
odczucia?

T.Sz.: Wygrana pozwoliła rozwinąć mi 
skrzydła i dodała pewności, iż moje lody 
i moja lodziarska filozofia jest jak najbar-
dziej słuszna i że podążam dobrą drogą. 
Wygrana dała nam przepustkę do startu w naj-
większym i najbardziej prestiżowym konkursie 
na Świecie Coppa dell Mondo Gelateria – który 
odbywa się co dwa lata we Włoszech w Rimini 
na największych na świecie targach tej branży – 
Sigep. Lata temu jak byłem tutaj jako pracownik 
poprzedniej firmy podziwiałem startujących w 
mistrzostwach zespoły, które tworzyły niesa-
mowite wyroby. Wtedy gdzieś z tyłu głowy my-
ślałem…może kiedyś ja…. I po kilku latach uda-
ło się! Jadę na mistrzostwa świata do Włoch. Już 
sam wyjazd był wielkim wyróżnieniem. Okaza-
ło się jednak że możliwość startu a sam start to 
bardzo daleka droga. Aby wystartować należy 
skompletować całą drużynę złożoną z pięciu 
osób: Cukiernik, Kucharz, Rzeźbiarz w Lodzie, 
Lodziarz oraz Team Manager. Każdy był odpo-
wiedzialny za swoje przygotowania ale finalnie 
należy stworzyć Team – który jest bardzo zgra-
ny i dobrze się dogaduje. Ja miałem to szczęście 
ze udało mi się dokonać tego wszystkiego.

Rz.P.: Jak wyglądają przygotowania do tak 
ważnego konkursu?

T.Sz.: Przygotowania trwają około 5 miesięcy z 
czego 3 ostatnie miesiące są praktycznie wyjęte 
z życia rodzinnego. Nasz drużyna dawała z 
siebie wszystko. 
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Udało mi się pozyskać super trenera z Włoch – 
Luigi Tarabassi, który był aktualnym mistrzem 
świata. On wiedział co nas czeka i treningi od 
szóstej rano czasami do drugiej w nocy nie 
poszły na marne. Sam konkurs trwał w sumie 
5 dni. Każdego dnia odbywały się 2 konku-
rencje. Tematem naszej pracy był „Duch Gór”. 
Pokazaliśmy w naszych pracach naszą polską 
kulturę, samki, symbole związane z Podhalem. 
Ostatecznie zajęliśmy 7 miejsce na świecie. W 
oczach wielu byliśmy znacznie wyżej. Dzięki 
naszej pracy zdobyliśmy uznanie wielu znako-
mitych mistrzów zarówno cukiernictwa jak i 
lodziarstwa. Start na Mistrzostwach Świata to 
ogromne doświadczenie w moich działaniach. 
To było niesamowite móc reprezentować Pol-
skę, województwo opolskie i powiat głubczycki 
na takiej imprezie. I znów ludzie pytali „gdzie 
jest ten Baborów”?

Rz.P.: Na swoim koncie ma Pan jeszcze kolej-
ny sukces i coś mi się wydaje, że na tym Pan 
nie poprzestanie.

T.Sz. Tak to prawda, w tym roku na Gelato Fe-
stival, który odbywał się w Warszawie lodami 
„Cud, miód i orzeszki”, czyli lody jogurtowe z 
jogurtu z mleczarni w Głubczycach i orzechami 
włoskimi z naszego rodzinnego drzewa - które 
jest symbolem naszej lodziarni - oraz miodem 
gryczanym, zdobyłem uznanie wśród krytyków 
kulinarnych w Warszawie i uzyskałem najwię-
cej punktów. I znowu ludzie pytali „a gdzie ten 
Baborów”. To wyróżnienie dało mi przepustkę 
na Indywidualne Mistrzostwa Świata Lodziarni 
Rzemieślniczych, które odbędą się w roku 2021 
we Florencji.
Natomiast w sierpniu br. niespodziewanie zaję-
liśmy I miejsce i zostaliśmy nagrodzeni Orłami 
Cukiernictwa powiatu głubczyckiego. Jest to 
cenne wyróżnienie, bo przyznawane przez na-
szych gości, lodożerców. 

Jednak największe szaleństwo, 
szaleństwo borówkowe eks-
plodowało pod koniec sierp-
nia. Stowarzyszenie Polskich 
owoców Jagodowych (tru-
skawki, maliny, borówki itd.) 
ogłosiło konkurs na najlep-
sze lody borówkowe w Polsce 
w celu promocji borów-
ki oraz promowaniu lokal-
nej działalności. W naszej lo-
dziarni od lat korzystamy 
z borówek i to docenili nasi go-
ście, mam wrażenie z całej Polski. W konkursie, 
który trwał od 1 do 26 sierpnia na portalu sto-
warzyszenia ludzie oddawali głosy i „lajkowali” 
ulubioną lodziarnię. W konkursie zgłoszonych 
zostało 45 lodziarni z 25 miast, łącznie odda-
no 83.657 tyś głosów, z czego ponad połowa 
została oddana na naszą lodziarnię (blisko 45 
tysięcy głosów!) – za co serdecznie dziękuje-
my! To było niesamowite. Baborów i nasza lo-
dziarnia wygrała z lodziarniami z całej Polski z 
największych miast. Dla organizatorów było to 
ogromne zaskoczenie. Znowu Polska usłyszała 
o naszej Lodziarni i Baborowie.

Rz.P.: To niesamowite ile w Pana słowach 
można wyczuć pasji i radości z tego co Pan 
robi. A do tego wspiera Pan lokalnych przed-
siębiorców.

T.Sz.: Tak, moje lody rzemieślnicze są tworzo-
ne z produktów jak najmniej przetworzonych. 
Produkty te najczęściej są lokalne, wysokiej 
jakości. To co nas wyróżnia to właśnie współ-
praca z lokalnymi sadownikami, plantatorami, 
mleczarnią oraz osobami które mają coś dobre-
go do zaoferowania dla naszej produkcji. Dzięki 
temu mamy najwyższej jakości lokalne owoce, 
warzywa, mleko, śmietankę etc. Pozostałe pro-
dukty jak np. pistacje, orzechy laskowe, migały 

kupujemy bezpośrednio od małego rzemieślni-
czego wytwórcy z Włoch, u którego oczywiście 
bywam osobiście, aby kontrolować to czego 
używamy do naszych lodów w Baborowie. W 
naszych lodach postawiłem na najwyższą ja-
kość w połączeniu z pasją, wiedzą i odpowied-
nim parkiem maszynowym. Lody rzemieślnicze 
to tez produkt, który potrzebuje czasu. Ja też 
przy produkcji lodów wyznaję zasadę: mniej 
znaczy więcej.

Tworzenie, produkcja lodów to moja życiowa 
pasja. Droga i filozofia, którą obrałem przynosi 
same przyjemności. Nie zamierzam odpuszczać 
i już w głowie mam kolejny lodowy projekt, ale 
na razie pozostanie to tajemnicą.

Rz.P.: Czy lody rzemieślnicze to także wiedza 
przekazywana z pokolenia na pokolenie?

T.Sz.: Wyznaję zasadę, że od każdego można 
się czegoś nauczyć. Mój tato do tej pory bar-
dzo dużo pomaga mi w prowadzeniu lodziarni 
pomimo tego, iż wcale nie musi tego robić, ale 
pasja i zamiłowanie do lodów nie pozwala mu 
przestać. W tym roku przekazał mi swoją firmę 
i to nad czym pracował całe życie. Dziękuję mu 
za to i na pewno będę kontynuował rodzinną 
pasję. Mój syn Karol, który ma 6 lat już pomaga 
mi w lodziarni i cieszę się, że to lubi. Kto wie, 
może za kilkanaście lat i o nim usłyszy świat.
Jestem szczęśliwy ze mam za sobą moją Rodzi-
nę, która mnie wspiera na każdym kroku a to 
daje mi siłę i energię do dalszego rozwoju! 
Rz.P.: I na zakończenie proszę powiedzieć, 
jaki jest ulubiony smak lodów Mistrza Pol-
ski?

T.Sz.: Lody śmietankowe – jeżeli mam wybrać 1 
smak. Poza nimi jest pistacja i czekolada. Oczy-
wiście jestem lodożercą i uwielbiam lody.

Rz.P. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów w rozwoju swojej pasji.

T.Sz.: Dziękuję!

szych gości, lodożerców. 
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XIII Wojewódzki Turniej Badmintona
24 października 2018r. w hali sportowej Technika Głubczyce 

odbył się  XIII Wojewódzki Turniej Badmintona. W zawodach 
wzięło udział 54 zawodników, z 8 Zespołów Szkół Specjalnych wo-
jewództwa opolskiego (Opola, Kędzierzyna - Koźla, Kluczborka, 
Strzelec Op., Leśnicy, Głogówka, Dobrodzienia oraz Głubczyc). 

Uroczystość otwarcia Mistrzostw dokonał Dyrektor SOSW Tomasz Kisz-
czyk. Zawodnicy startowali w sześciu kategoriach wiekowych. Najlep-
szymi którzy reprezentowali Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
w  Głubczycach  okazali się:                                                         
Żaklina Mirga III miejsce - dziewczęta starsze, 
Kamil Mirga I miejsce - chłopcy młodsi. 
Denis Marcinek I miejsce - chłopcy starsi
Dawid Gabor IV miejsce - chłopcy starsi

W klasyfikacji drużynowej zawodnicy z Głubczyc zajęli III miejsce tuż 
przed Leśnicą i Kędzierzynem Koźlem. Wszyscy uczestnicy zawodów zo-

stali poczęstowani ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach.

Dziękujemy wolontariuszom ze szkoły podstawowej nr1 za pomoc w 
sprawnym przeprowadzeniu zawodów. Zawody sędziowane były przez 
nauczycieli wychowania fizycznego Dariusza Szałagana i Zbigniewa Ser-
wetnickiego.

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych U-13
W dniach 15-18.11.2018r. 

w Głubczycach odbyły 
się Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Młodzików Młod-
szych U-13. W Mistrzostwach 
uczestniczyło około 150 za-
wodników i zawodniczek z 32 
klubów z całego kraju. 

Klub LKS Technik Głubczyce 
reprezentowało 16 zawodni-
ków. Bardzo dobrze spisała się 
dwójka naszych zawodników, 
którzy zdobyli łącznie 4 me-
dale. Dwukrotnym złotym me-
dalistą został Mateusz Golas 
zdobywając złoty medal w grze 
pojedynczej i grze mieszanej 

grając w parze z Julią Wójcik z 
UKS Feniks Beninca Kędzierzyn 
– Koźle oraz Maja Janko która 
zdobyła srebrny medal w grze 
podwójnej w parze również z 
Julią Wójcik z UKS Feniks Be-
ninca Kędzierzyn-Koźle i brązo-
wy medal w grze pojedynczej. 
Premiowane miejsca 5-8 zajęli 
natomiast w grze pojedynczej 
Oliwia Zielińska i w grze po-
dwójnej chłopców Jakub Ga-
łązka i Dominik Lenartowicz.  
Serdecznie gratulujemy naszym 
zawodnikom.

 WSZYSTKO DLA MECHANIKA

Dnia 30 listopada w racibor-
skiej hali Arena Rafako, ro-

zegrany został V Makroregional-
ny Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Chłopców Szkół Ponadgimna-
zjalnych. W rozgrywkach wzięło 
udział 9 zespołów  ze szkół woje-
wództwa śląskiego i opolskiego. 

Powiat głubczycki reprezentowa-
ła drużyna  Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach. Drużyny 
zostały podzielone na  3  grupy, w 

których rozgrywano mecze raz 12 
minut ,,każdy z każdym’’. Mistrzo-
wie grup awansowali do ścisłego 
finału. W finale tym znalazła się 
nasza drużyna, która tego dnia 
była nie  do zatrzymania i pokona-
ła wszystkie ekipy prezentując  wy-
soki poziom  gry, nie tracąc bramki 
w całym turnieju. Na tak dobra 
postawę  naszego zespołu  miały 
wpływ: uczestnictwo  w zajęciach 
pozalekcyjnych, atmosfera i zgra-
nie. W całym turnieju rozgrano aż 
18 spotkań, aby ustalić miejsca po-
szczególnych zespołów.
Wyniki spotkań  grupowych ZSM:

1.ZSM Głubczyce – II LO Racibórz 
1-0.(D. Toporowski).
2.ZSM Głubczyce –ZST Rybnik  3-0.( 
W. Sowa.  P. Wachniewski  2).

Wyniki spotkań finałowych  ZSM:
1.ZSM Głubczyce –CKZ IU NR 1 Raci-
bórz  2-0 (P.Wachniewski ).
2.ZSM Głubczyce – ZSOMS Racibórz 
2-0.(K.Łukaszczyk).
Tak dobry występ naszej druży-
ny z ,,Mechanika’’ przełożył się na 
wyróżnienia indywidualne. Orga-
nizatorzy, trenerzy drużyn oraz 
sędziowie przyznali następujące 
wyróżnienia naszym zawodnikom:

1.Najlepszy bramkarz: Robert 
Poźniak.
2.Król strzelców i ,,Mistrz po-
przeczki‘’: Paweł Wachniewski.
3.Najlepszy zawodnik: Krzysztof 
Łukaszczyk.
ZSM reprezentowali: Robert Poź-
niak, Paweł Wachniewski, Woj-

ciech Sowa, Szymon Malinowski, 
Krzysztof Łukaszczyk, Krzysztof 
Janicki, Sebastian Gala, Grzegorz 
Cytera, Kacper Kindrat, Dawid To-
porwski, trener- opiekun: Marek 
Malewicz.

Za I miejsce nasza drużyna otrzy-
mała od organizatorów dyplom, 
puchar i puchar przechodni, który 
przez rok będzie w naszej szkole. 
Naszym uczniom i nauczycielowi 
panu Markowi Malewiczowi gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów na niwie  sportowej .

Obszerna galeria zdjęć i artykuł w gazecie 
,,Nasz Racibórz’’, Racibórz com .pl  z 30 
11.2018r.

Film z meczu finałowego na FB OSiR i 
zdjęcia.                                                                                                                          

Redakcja sportowa ZSM


