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W tym trudnym, ale też wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia
Życzymy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego przede wszystkim zdrowia, 
tak bardzo Nam  potrzebnego oraz wytrwałości i nadziei, która przyniesie Państwu siłę 
do pokonywania trudności dnia codziennego i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą okazją do ofiarowania siebie innym. 
Szczególnie w tym trudnym czasie pamiętajmy, jak ważna jest ludzka solidarność, 

życzliwość i wzajemne wsparcie.
Niech spokój przyniesie ukojenie dla duszy i ciała.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok będzie rokiem spełnionych nadziei, 
oczekiwań i czasem realizacji wszystkich osobistych zamierzeń oraz będzie pomyślny i obfity w łaski. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Radosław Gorzko

Starosta 
Piotr Soczyński

Wicestarosta
Anita Juchno
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Szanowni Państwo!
To był trudny rok, w którym na dobre zagościła nie-

pewność. Każdy z nas w znacznej mierze miał wszyst-
ko zaplanowane, sytuacja pandemiczna pokazała, że 

stabilizacja w krótkim czasie może przekształcić się w de-
stabilizację i w takich warunkach przyszło nam mierzyć 
się z pandemią, w obszarach działalności powiatu, pomoc 
społeczna, transport publiczny, oświata, służba zdrowia. 
Ciągłe zmiany przepisów powodowały konieczność dostosowania 
do nich działań, najbardziej dotykając pracowników DPS ponoszą-
cych koszty prawie dwutygodniowego cyklu pracy w „zamknię-
ciu”, czy finansowych strat zatrudnionych w PKS. Zdalne nauczanie 
w szkołach niosło za sobą nowe wyzwania w edukacji, a zawiesza-
nie działalności poszczególnych oddziałów w szpitalu powodowało 
konieczność reorganizacji lecznicy. Każdy z nas gdziekolwiek pra-
cuje odczuł skutki pandemii na własnej skórze i każdemu za trud 
należy się uznanie.

Największą wartością sytuacji w której się znaleźliśmy okazał się 
człowiek. To jak my społeczność naszego powiatu zareagowaliśmy, 
od najmniejszego gestu, do największego działania napawa opty-
mizmem i budzi wielki szacunek. Byliśmy w stanie łączyć siły we 

wspólnych działaniach 
których celem była po-
moc. Za to bardzo dzięku-
ję! 

Jaki będzie rok 2021? 
Oczywiście mamy pla-
ny, uchwalony budżet 
przyszłego roku jest ambitny i proinwestycyjny, rekordowy pod 
tym względem. A jakie będzie wykonanie? Mam nadzieję, że więk-
sze od planów i kilka ciekawych zadań w trakcie roku zostanie do 
niego wpisanych. Zakończymy modernizację Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, oraz DPS filia Branice i zrealizujemy kil-
ka inwestycji drogowych. Z całą pewnością będziemy inwestowali 
w jakość naszego szpitala. W tym roku zakupiliśmy nowoczesny 
tomograf i zainwestowaliśmy w infrastrukturę podnoszącą bezpie-
czeństwo pacjentów.  

Czas w którym przyszło nam żyć pokazuje również, że mogą 
być chwile trudne, optymistyczne jest to, że jako społeczeństwo 
w trudnych sytuacjach możemy na siebie liczyć.

Starosta

Piotr Soczyński

Plany drogowe na najbliższy  rok

Przyjęty przez Radę Powiatu bu-
dżet na 2021r. obfituje w inwe-
stycje na drogach powiatowych. 
Obok ochrony zdrowia czy eduka-

cji niewątpliwie najbardziej oczekiwane 
przez mieszkańców jest bezpieczeństwo 
na  drogach. Starając się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców będziemy 
robić wszystko aby wyremontować jak 
najwięcej dróg.
Mijający rok nie należał do najłatwiejszych. 
Mimo to realizowaliśmy zadania przyjęte w bu-
dżecie na 2020r.  W głównej mierze był to czas 
przygotowań dokumentacji projektowych 
w szczególności pod kątem pozyskania środ-
ków zewnętrznych.  Powiat Głubczycki jest po-
wiatem, który w swoim zarządzie posiada pra-
wie 350 km dróg. Drogi w większości wymagają 
gruntownych remontów. Transport jaki dzisiaj 
odbywa się po drogach, które wielokrotnie nie 
mają odpowiedniej szerokości , podbudowy, 
czy nośności, ulegają postępującej degradacji. 
Korzystamy więc z różnych źródeł finansowa-
nia  i dokonujemy  takich montaży finansowych, 
by po stronie Powiatu Głubczyckiego był jak 
najmniejszy wkład finansowy  aby móc zrobić 
jak najwięcej.    
Zadania inwestycyjne z mijającego roku to wy-
konane dokumentacje na przebudowy dróg na 

odcinkach Lewice-Michałkowice oraz Pomo-
rzowice-Klisino i odcinek w miejscowości Po-
morzowiczki.
Wartość tych dokumentacji to niespełna 100 
tys. zł. Na w/w drogi złożyliśmy dwa wnioski 
o dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy wiemy, 
że uzyskały rekomendacje do dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są 
to zarazem dwa zadania, które zostały przyję-
te w budżecie na 2021r. do wykonania. Odcinki 
wyremontowane będą stowiły ponad 7,5 km.
Kolejna dokumentacja, która została wykonana 
to zabudowa rowu w miejscowości Gołuszowi-
ce z budową chodnika i remontem nawierzchni 
pasa drogowego na odcinku niespełna 1 km. Tu 
również projekt został wykorzystany do apli-
kowania w konkursie o środki unijne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, któ-
rego rozstrzygnięcie planowane jest na II po-
łowę 2021r. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że w bieżącym roku również w Gołuszowicach 
został wykonany  150 metrowy odcinek zabu-
dowy rowu wraz z chodnikiem.  
Zadaniem, które zostało w trakcie roku wpro-
wadzone do budżetu, to „Zabudowa otwarta 
rowu w miejscowości Biernatów”. Anomalie 
pogodowe,  głównie obfite i gwałtowne opady 
doprowadzają do uszkodzenia korpusu drogi. 
W związku z tym wystąpiła konieczność wy-
konania dokumentacji technicznej a samo wy-
konanie również zostało ujęte w budżecie na 
2021r. 
Zlecone zostały również do wykonania do-
kumentacje na „Przebudowę drogi Nr 1218O 
na odcinku Braciszów –Ciermięcice” oraz na 
„Przebudowę drogi Nr 1244O relacji Gołuszo-
wice-Zawiszyce”, czyli tzw. „betonówki”.
Mijający rok to również remonty  bieżące na 
drogach. Ponad 4500 m2 wykonanych na-
wierzchni asfaltowych głównie na terenie gmi-
ny Kietrz i Baborów. W miejscowości Dzbańce 
została dofinansowana budowa chodnika.  Nie-
zwykle ważnym był również remont chodnika  

w ciągu ul. Okrzei w Kietrzu.  Pomimo sytuacji 
związanych z pandemią zgłosili się wykonawcy 
i w ostatnim miesiącu roku mogliśmy rozpo-
cząć i bardzo szybko zakończyć remont o war-
tości ok. 160 tys. zł.
Wchodząc powoli w 2021r. wchodzimy z pro-
mesami na przebudowę drogi Baborów – Do-
brosławice  oraz na kontynuację przebudowy 
drogi Księże Pole – Czerwonków.  Pierwszy etap 
Księżo Pole – Kietrz został wykonany w 2018r.  
a jego dalsza część będzie możliwa dzięki środ-
kom  pozyskanym w ramach Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Oba zadania zostaną poprzedzo-
ne wykonaniem dokumentacji projektowych.
W budżecie powiatu na 2021 r. ujęte zostały  
również: wykonanie dokumentacji na budo-
wę chodnika w miejscowościach: Wiechowice, 
Nowa Wieś i  Lubotyń. Planowane są również 
remonty bieżące nawierzchni asfaltowej na te-
renie całego powiatu, odtwarzanie rowów przy 
drogach powiatowych oraz wycinka i pielęgna-
cja drzewostanu. 
Wartość inwestycji i robót drogowych na 2021 
rok kształtuje się na poziomie prawie 16 mln 
z czego prawie 8 mln to środki plaanowane 
do pozyskania. Tak ambitny plan inwestycyjny 
jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. 
Mamy nadzieję, że sytuacja  epidemiczna w kra-
ju nie  będzie  przeszkodą w realizacji założo-
nych celów. 

Wicestarosta

Anita Juchno
wyremontowany chodnik przy ul. Orzei, Kietrz
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ALBUM GŁUBCZYCKICH RODZIN KRESOWYCH
Na przestrzeni mijającego roku Starostwo Powiatowe w Głub-

czycach wspólnie z Panem Arkadiuszem Szymczyną pracowało 
nad wydaniem „Albumu głubczyckich rodzin kresowych”, do które-
go materiał Pan Arkadiusz Szymczyna zbierał od lat.  

Autor, dr historii Pan Arkadiusz Szymczyna jest znaczącą osobistością 
dla naszego powiatu. Zarówno w wykonywanym zawodzie nauczyciela, 
wychowawcy młodzieży jak i w pracy naukowej stawiał nacisk na pro-
mowanie powiatu głubczyckiego, kształtowanie wiedzy o jego historii 
i korzeniach Kresowian.  Także w licznych publikacjach Pan dr Szymczy-
na od lat upowszechnia wiedzę nt. powojennych dziejów mieszkańców 
głubczyckich ziem. W swoim dorobku ma m.in. takie tytuły, jak:  „Spo-
łeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do 
polski (1945-1948)”, „Osadnictwo polskie i życie społeczno – politycz-
ne mieszkańców ziemi głubczyckiej w latach 1945-1950”, „Głubczyccy 
Kresowianie”, „Głubczyccy Kresowianie i Sybiracy” oraz „Kresowi Miesz-
kańcy Ziemi Głubczyckiej”.

Niezmiernie cieszy fakt, iż do tych znamienitych tytułów dołącza „Album 
Głubczyckich rodzin kresowych”, którego wydawcą jest Powiat Głub-
czycki. Album jest znakomitą promocją powiatu, dającym możliwość 

upowszechnienia wie-
dzy na jego temat, jed-
nocześnie ocalając od 
zapomnienia ważkie 
elementy historii lo-
kalnej. 

Za pośrednictwem na-
szego Biuletyny prze-
kazujemy słowa Pana 
dr Arkadiusza Szym-
czyny kierowane do 
odbiorców albumu: 

„Szanowni Państwo!
100 – lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj jest okazją do 
przypomnienia, jak ważną rolę dla polskiej gospodarki i kultury od-
grywały przed 1945 r. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej. Losy na-
szych rodaków, którzy od pokoleń żyli i gospodarowali na wschodzie 
zostały poddane w XX wieku wielu próbom przetrwania. Okupacje, 
pacyfikacje miast i wsi, przymusowe deportacje na Sybir i do Kazach-
stanu, ludobójstwo, uchodźstwo na inne konty-
nenty, pozostawiły traumę wśród tych, którzy 
doświadczyli okropności wojny oraz wielką 
zadrę współczesnym, tkwiącą od lat w naszym 
społeczeństwie. 

Szanując dorobek materialny oraz intelektual-
ny Kresowian, prezentuję Państwu niezwykłą 
publikację – „Album głubczyckich rodzin kre-
sowych”, będący przede wszystkim zbiorem sta-
rych fotografii i dokumentów osób, które przez 
lata żyły i gospodarowały na Kresach, a po II 
wojnie światowej zostały przesiedlone na teren 
powiatu głubczyckiego.

Publikacja zbiega się również z 10. Rocznicą 
powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział 
w Głubczycach zrzeszającego wielu Zabużan, 
ich potomków oraz sympatyków, którzy przy-
wiązani przez lata do rodzimej ziemi od Wi-
leńszczyzny, poprzez Nowogródczyznę, Polesie, 
Wołyń, Podole, Pokucie i Lwowszczyznę ukształ-
towali na Śląsku Opolskim niepowtarzalną kulturę. Album przywo-
łuje wspomnienia oraz uświadamia czytelnikowi, jak ważna rolę 
odgrywali i nadal odgrywają osadnicy zabużańscy w powojennej hi-
storii ziemi głubczyckiej i jak cenne wartości patriotyczno – wycho-

wawcze kultywuje lokalne środowisko kresowe. Od chwili zarejestro-
wania organizacja prowadzi działalność o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym. Dzięki podjętym inicjatywom członkowie Towarzy-
stwa oraz ich sympatycy biorą czynny udział w uroczystościach 
rocznicowych, spotkaniach opłatkowych, prelekcjach, konkursach , 
pokazach kulinarnych, wystawach, prezentacjach i imprezach kultu-
ralnych. Od 10 lat organizacja podtrzymuje oraz upowszechnia tra-
dycje i obyczaje narodowe, organizuje wycieczki, a także pielęgnuje 
pamięć o Polakach pomordowanych na Kresach Wschodnich.

Dzięki pomocy finansowej Powiatu Głubczyckiego oraz przychylno-
ści Radnych, nasze rodziny zza Buga oraz ich sąsiedzi zostały utrwa-
lone w pięknym, bogato ilustrowanym albumie. Wasza wrażliwość 
na potrzeby środowiska kresowego oraz wyjście naprzeciw oczeki-
waniom społecznym, przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycz-
nej dzieci i młodzieży szkolnej, a także Dzięki Wam, książki trafią na 
półki bibliotek uniwersyteckich w kraju i organizacji polonijnych za 
granicą. To bardzo ważne, gdyż kształtowanie postawy patriotycz-
nej wśród młodego pokolenia Polaków jest obowiązkiem każdego 
z nas. 

Jako autor publikacji, cieszę się także z nawiązania lub pogłębiania 
współpracy Powiatu Głubczyckiego z wieloma instytucjami oraz or-
ganizacjami, w tym m.in.: z Biblioteką Muzeum Polskiego w Ameryce 

mieszczącego się w Chicago, promującego od 
lat polską kulturę wśród rodaków osiedlonych 
w USA, z Kurią Metropolitarną Obrządku Ła-
cińskiego we Lwowie i osobistym zaangażo-
waniem abpa Mieczysława Mokrzyckiego, ze 
Związkiem Czeskich Wołynian z ośrodkami 
w Pradze i Ostrawie, którego przedstawi-
ciele mieszkają także na ziemi albrechticko 
– karniowskiej, z Polskim Towarzystwem Lu-
doznawczym z siedzibą we Wrocławiu, pro-
mującym kulturoznawstwo i folklorystykę, 
z Kresowym Serwisem Informacyjnym, orga-
nem medialnym „Porozumienia Pokoleń Kre-
sowych” i jednym z największych portali te-
matycznych opisujących dziedzictwo i życie 
Polaków na Kresach Wschodnich, z lokalnymi 
urzędami, stowarzyszeniami, towarzystwa-
mi, bibliotekami, szkołami i mediami.

Dziękując Powiatowi Głubczyckiemu za po-
moc finansową oraz wsparcie, a także ko-
rzystając z okazji, składam Państwu naj-

serdeczniejsze życzenia świąteczne, a Waszym Rodzinom Zdrowia 
i pomyślności  nadchodzącym 2021 roku”. 
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Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID-19

W ostatnim czasie Powiat Głub-
czycki i Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Głubczy-
cach zrealizowali projekt pn. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działa-
nie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym,  ułatwianie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji zadania trwał od 31 lipca 2020 
r. do 30 listopada 2020 r.

Dofinansowanie wyniosło 289 270,00 zł ,

- w tym płatność ze środków europejskich   
w kwocie: 243 796,76 zł , co stanowi 84,28% 
dofinansowania ,

- ze środków dotacji celowej kra-
jowej w formie współfinan-
sowania krajowego w kwocie  
45 473,24 , co stanowi 15,72% dofi-
nansowania.

Projekt miał na celu zapobieganie 
i ograniczenie negatywnych skut-
ków wystąpienia COVID-19 w obsza-
rze pieczy zastępczej. Realizacja celu 
nastąpiła poprzez wzmocnienie ro-
dzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka, placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, regionalnych placówek 
opiekuńczo- terapeutycznych, inter-
wencyjnych  ośrodków preadopcyj-

nych, w zakresie bezpiecznej realizacji 
zadań tych podmiotów  w okresie epidemii.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są wycho-
wankowie umieszczeni w pieczy zastępczej 
rodzinnej i instytucjonalnej, w tym 
osoby uczące się, które pozostawa-
ły w pieczy zastępczej do 25 roku 
życia oraz ich opiekunowie.

W ramach pomocy w organiza-
cji zdalnego nauczania wsparcie 
otrzymały dzieci umieszczone 
w pieczy zastępczej poprzez:

- zakup sprzętu komputerowego 
(79 laptopów),

- oprogramowania  specjalistyczne-
go (4 sztuki) oraz sprzętu audiowi-
zualnego (telewizory oraz projek-
tory).

W ramach projektu środki ochro-

ny indywidualnej otrzymali również wycho-
wankowie, rodzice zastępczy, a także placówka 
opiekuńczo-wychowawcza tj:

- środki ochrony indywidualnej (maseczeki, rę-
kawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące),

- wyposażenia do organizacji miejsc kwaran-
tanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Dla dzieci  z niepełnosprawnościami zakupiono 
oprogramowanie dostosowane do ich potrzeb.

Ponadto należy podkreślić, że celem Projektu 
nie jest wsparcie podmiotów pieczy zastępczej 
jako takich, ale w głównej mierze, w zależności 
od zakresu wsparcia, samych wychowanków 
w niej umieszczonych i ich opiekunów.

REMONT BUDYNKÓW  
SPECJALNEGO OŚRODKA 

W GŁUBCZYCACH
Od września trwa kom-

pleksowa termomoder-
nizacja w budynkach 

Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Głubczy-
cach. 

Zadanie realizowane jest głównie 
ze środków własnych Powiatu 
Głubczyckiego przy częściowym 
dofinansowaniu z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO WO 2014-2020.

Wartość inwestycji opiewa na 
kwotę ponad 2.3 mln zł. 

W ramach termomodernizacji 

wykonywane są następujące pra-
ce:

- wymiana stolarki drzwiowej  
i okiennej;

- docieplenie stropów;

- remont dachu;

- wymiana źródeł ciepła na ekolo-
giczny piec gazowy;

Przy okazji robót budowlanych 
odrestaurowana została też ko-
puła wraz z iglicą. 

Zakończenie prac planowane  jest 
w marcu 2021 r. 
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SZKOŁY Z NOWYM SPRZĘTEM MULTIMEDIALNYM
ZSM

NASK Naukowa i Akademic-
ka Sieć Komputerowa - Pań-

stwowy Instytut Badawczy wy-
posażyła uczniów Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach  
w pakiety multimedialne skła-
dające się z tabletu, klawiatu-
ry wraz z oprogramowaniem  
i akcesoriami, w tym ładowar-
ką, rysikiem oraz kartą SIM. ZSM 
otrzymał 25 takich zestawów.

Jest to duża pomoc dla uczniów, 
którzy zgłaszali problemy ze sprzę-
tem. Dzięki tabletom nauka zdal-
na będzie przebiegała sprawniej,  
a nam pozostaje życzyć uczniom 
wytrwałości i samych szóstek.

Dziękujemy również Marszałkowi 
województwa opolskiego p. An-
drzejowi Bule, dyrektorowi RZPWE 
p. Lesławowi Tomczakowi, jak rów-
nież kierownikowi projektu „Opol-

skie szkolnictwo zawodowe dla 
rynku pracy” p. Bartłomiejowi Pie-
chaczkowi za wsparcie i ułatwienie 
szkołom funkcjonowania w czasie 
pandemii. Nauczyciele ZSM w Głub-
czycach odebrali w ostatnim cza-
sie laptopy wraz z profesjonalnym 
oprogramowaniem niezbędne do 
pracy w czasie zdalnego nauczania. 
10 laptopów otrzymaliśmy z RZ-
PWE, 40 z OCRG. Jeszcze raz bardzo 
dziękujemy.

SOSzW

ZSO
W dniu  13.11.2020 r., w ra-

mach projektu „Op@lskie 
dla liceów- zdalne nauczanie 
zbliża”, realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego, otrzy-
maliśmy 31 laptopów, dwa 
monitory interaktywne, dwie 
kamery, oraz zestawy słuchaw-
kowe.

W imieniu grona pedagogicz-
nego Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Głubczycach, 
dziękuję Panu Marszałkowi 
Województwa Opolskiego, Re-
gionalnemu Zespołowi Wspar-
cia Placówek Edukacyjnych  
w Opolu oraz wszystkim pracow-
nikom zaangażowanym w pro-
jekt.

10 listopada br. Grono 
Pedagogiczne Spe-

cjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego  
w Głubczycach otrzymało 
29 laptopów w ramach re-
alizacji projektu „Opolskie 
Szkolnictwo Zawodowe dla 
Rynku Pracy”. 

Ten nowoczesny sprzęt jest 
nie tylko dużym ułatwie-
niem w pracy nauczycie-
li, ale będzie też również 
wykorzystywany do pracy  
z uczniami m.in. w ramach 
edukacji multimedialnej. Ser-
deczne podziękowania składamy 
Panu Marszłkowi Województwa 
Opolskiego, wszystkim zaanga-
żowanym w realizację projek-

tu - pracownikom Regionalne-
go Zespołu Placówek Wsparcia 
Edukacji oraz Opolskiego Cen-
trum Rozwoju Gospodarki.

Wyróżnienia  
dla  

Najlepszych

Zarząd Powiatu od lat 
wspiera i nagradza naj-
bardziej uzdolnionych 
uczniów z terenu powia-

tu głubczyckiego. Także i w tym 
roku maturzyści mogący pochwa-
lić się najlepszymi wynikami  
z egzaminu maturalnego zostali 
nagrodzeni.

Nagrodę Starosty Głubczyckie-
go otrzymało 6 najlepszych ma-
turzystów. Ranking najlepszych 
ustalono na podstawie sumy wy-
ników punktów procentowych  
z przedmiotów obowiązkowych  
i rozszerzonych.

Oto nagrodzeni:

1. Jan Skoumal absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego w Głubczycach

2. Jakub Misiurka absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego w Głubczycach

3. Agnieszka Sobków absolwentka 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach.

4. Piotr Strojny ab-
solwent Zespołu 
Szkół Mechanicz-
nych w Głubczy-
cach.

5. Magdalena Opic absolwentka Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach.

6. Urszula Widlarz absolwentka Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach.

Samorządowcy nie zapominają tak-
że o nauczycielach. Z okazji Dnia 
Edukacji Nrodowej Zarząd Powia-
tu w Głubczycach uhonorował naj-
lepszych za szczególne osiągnięcia. 
Wyróżnieni zostali:

1. Bożena Haracz - ZSO Głubczyce

2. Iwona Skibińska - ZSO Głubczyce

3. Marek Malewicz - ZSM Głubczyce

4. Irena Myczewska - PPP Głubczyce

5. Iwona Kusznier - PPP Głubczyce

6. Cecylia Świde-
rek - SOSW Głub-
czyce

7. Tomasz Kiszczyk - 
SOSW Głubczyce

Krzysztof Tokarz

Edyta  Wolny

Krystyna   Koziara
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DZIĘKUJEMY!

Lekarzom, Pielęgniarkom, Ratownikom Medycznym 
oraz całemu Personelowi Szpitala w Głubczycach 

za pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie

"Ten kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały wiat"

Wyrażamy pełen podziw, wdzięczność i szacunek za pomoc
jaką niesiecie drugiemu człowiekowi!

Zarząd Powiatu  w Głubczycach

SZPITAL W CZASIE PANDEMII
Wywiad z Adamem Jakubowskim - Dyrektorem Samodziel-

nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczy-
cach.

Rzecz Powiatowa: Szpitale w całym kraju łapią zadyszkę, wie-
le z nich jest już na granicy wytrzymałości. Jak wygląda sytuacja  
w SPZOZ?

Adam Jakubowski: Podobnie jak w innych szpitalach sytuacja jest bar-
dzo trudna , ale na dzień dzisiejszy opanowana .   W chwili obecnej mamy 
65 łóżek dla pacjentów chorych na covid-19, z czego wykorzystanych 
jest 45. W 60 procentach to pacjenci spoza powiatu głubczyckiego. 

Rz.P.: W październiku decyzją Wojewody Opolskiego w SP ZOZ -ie 
powstał oddział covidowy.  Czy był Pan przygotowany na taką wia-
domość? Jak wygląda zabezpieczenie medyczne szpitala do walki 
z koronawirusem? Czy czegoś szczególnie potrzebujecie? Sprzętu, 
łóżek, respiratorów, środków ochrony osobistej itd.?

A. J.: Nikt nie był przygotowany na taką wiadomość niemniej jednak 
sytuacja wymagała szybkiej 
reakcji i mobilizacji. W pierw-
szej wersji został utworzony 
oddział na 15 łóżek dla pa-
cjentów chorych na covid-19, 
lecz ze względu na dynamicz-
nie rozwijającą się pandemię 
liczba ta została zwiększona 
do 65 łóżek. 

Największy problem stanowi-
ła dla nas potrzeba zabezpie-
czenia pacjentów chorych na 

covid-19  w tlen. Udało nam się postawić zbiornik na 11 ton ciekłego 
tlenu.  

Zwróciliśmy się do różnych instytucji oraz firm o wsparcie naszego szpi-
tala w tej trudnej sytuacji i spotkaliśmy się z odzewem również ze strony 
osób prywatnych za co bardzo serdecznie dziękuję.  W dalszym ciągu po-
trzebujemy środków ochrony indywidualnej w postaci kombinezonów, 
rękawiczek, maseczek FFP2 i FFP3 czy fartuchów ochronnych. Wciąż 
brakuje nam również dwóch respiratorów, które wspomogłyby pracę 
oddziału. 

Rz.P.: Jak wygląda dzisiaj przyjmowanie pacjentów na zabiegi pla-
nowane?

A.J.: Ze względu na to, że w chwili obecnej około 15 procent personelu 
szpitala przebywa na izolacjach i kwarantannach czasowo przyjęcia na 
oddział chirurgii zostały wstrzymane. Do tej pory odbywało się to jed-
nak bez zakłóceń. Terminy oczekiwania na zabieg nie były zbyt odległe. 
Pacjenci, których stan zdrowia tego wymagał przyjmowani byli na od-
dział bez zbędnej zwłoki. 

Rz.P.: Są osoby, które mówią, że koronawirus to „zmyślona pande-
mia”, że szpitale „wpisują ludzi w covid” żeby dostawać za takich 
pacjentów większe pieniądze. Czy mógłby się Pan do tego odnieść?

A.J.: Szpitale nie są zainteresowane, aby pacjentów nie chorujących na 
covid-19 rozliczać w ten sposób, ponieważ jest to karalne. Jeżeli ktoś 
twierdzi, że koronawirus to zmyślona pandemia to proponuję porozma-
wiać z osobami bezpośrednio pracującymi na takich oddziałach i opie-
kującymi się pacjentami w najcięższych stanach zdrowia wywołanych tą 
chorobą.  

Rz. P.: Dziękuję za rozmowę.
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Plan dyżurów ogólnodostępnych aptek 
w 2021 roku na terenie powiatu głubczyckiego

I. GŁUBCZYCE  
dyżury rozpoczynają się w piątek o godz. 20.00 i trwają  

do następnego piątku do godz. 20.00 

Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „Zdrowie” 

ul. Powstańców 11a/a,  48-100 Głubczyce
01.01. - 08.01.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

08.01. - 15.01.2021 r.

Apteka „Zdrovit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

15.01. - 22.01.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

22.01. - 29.01.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 29, 48-100 Głubczyce

29.01 - 05.02.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

05.02. - 12.02.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

12.02. - 19.02.2021 r.

Apteka „Sanitas” 
ul. Kościuszki 16, 48 - 100 Głubczyce

19.02. - 26.02.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

26.02. - 05.03.2021 r.

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

05.03. - 12.03.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

12.03. - 19.03.2021 r.

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

19.03. - 26.03.2021 r.

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

26.03. - 02.04.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

02.04. - 09.04.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

09.04. - 16.04.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

16.04. - 23.04.2021 r.

Apteka „Sanitas” 
ul. Kościuszki 16, 48 - 100 Głubczyce

23.04. - 30.04.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

30.04. - 07.05.2021 r.

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

07.05. - 14.05.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

14.05. - 21.05.2021 r.

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

21.05. - 28.05.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

28.05. - 04.06.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

04.06. - 11.06.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

11.06 - 18.06.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

18.06. - 25.06.2021 r.

G
łu

bc
zy

ce
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Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „Sanitas” 

ul. Kościuszki 16, 48 - 100 Głubczyce
25.06. - 02.07.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

02.07. - 09.07.2021 r.

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

09.07. - 16.07.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

16.07. - 23.07.2021 r.

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

23.07. - 30.07.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

30.07. - 06.08.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

06.08. - 13.08.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

13.08. - 20.08.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

20.08. - 27.08.2021 r.

Apteka „Sanitas” 
ul. Kościuszki 16, 48 - 100 Głubczyce

27.08. - 03.09.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

03.09. - 10.09.2021 r.

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

10.09. - 17.09.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

17.09. - 24.09.2021 r.

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

24.09. - 01.10.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

01.10. - 08.10.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

08.10. - 15.10.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

15.10. - 22.10.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

22.10. - 29.10.2021 r.

Apteka „Sanitas” 
ul. Kościuszki 16, 48 - 100 Głubczyce

29.10. - 05.11.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

05.11. - 12.11.2021 r.

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

12.11. - 19.11.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

19.11. - 26.11.2021 r.

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

26.11. - 03.12.2021 r.

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

03.12. - 10.12.2021 r.

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

10.12. - 17.12.2021 r.

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

17.12. - 24.12.2021 r.

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

24.12 - 31.12.2021 r.

Apteka „Sanitas” 
ul. Kościuszki16, 48-100 Głubczyce

31.12. - 07.01.2022 r.

G
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I. KIETRZ dyżury rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 8.00 i trwają do 
następnego poniedziałku do godz. 8.00

Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „ESKULAP” 

ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz
01.01. - 03.01.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

04.01. - 10.01.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

11.01. - 17.01.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

18.01. - 24.01.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

25.01. - 31.01.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

01.02. - 07.02.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

08.02. - 14.02.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

15.02. - 21.02.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

22.02. - 28.02.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

01.03. - 07.03.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

08.03. - 14.03.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

15.03. - 21.03.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

22.03. - 28.03.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

29.03. - 02.04.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

03.04. - 11.04.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

12.04. - 18.04.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

19.04. - 25.04.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

26.04. - 02.05.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

03.05. - 09.05.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

10.05. - 16.05.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

17.05. - 23.05.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

24.05. - 30.05.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

31.05. - 06.06.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

07.06. - 13.06.2020 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

14.06. - 20.06.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

21.06. - 27.06.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

28.06. - 04.07.2021 r.

K
ie

tr
z
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Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „ESKULAP” 

ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz
05. 07. - 11.07.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

12.07. - 18.07.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

19.07. - 25.07.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

26.07. - 01.08.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

02.08. - 08.08.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

09.08. - 15.08.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

16.08. - 22.08.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

23.08. - 29.08.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

30.08. - 05.09.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

06.09. - 12.09.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

13.09 - 19.09.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

20.09. - 26.09.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

27.09. - 03.10.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

04.10. - 10.10.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

11.10. - 17.10.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

18.10. - 24.10.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

25.10. - 31.10.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

01.11. - 07.11.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

08.11. - 14.11.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

15.11. - 21.11.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

22.11. - 28.11.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

29.11. - 05.12.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

06.12. - 12.12.2021 r.

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

13.12. - 19.12.2021 r.

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

20.12. - 26.12.2021 r.

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

27.12. - 31.12.2021 r.
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INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA  
POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH - ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 

REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAWA JAZDY
4 grudnia 2020r., weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 

14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2020 poz. 1517), które 
wprowadzają szereg zmian i ułatwień dla kierowców.

Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom 
i n f o r m a c y j n y m 
Mieszkańców Po-
wiatu Głubczyc-
kiego Wydział 
Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego 
w Głubczycach pra-
gnie przedstawić 
kierowcom i po-
siadaczom pojaz-
dów najistotniejsze 
zmiany:

Prawo jazdy on-line - kierujący pojazdami posiadający polskie prawo 
jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r., z obowiązku posiadania przy 
sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na teryto-
rium Polski. Prawo jazdy zacznie funkcjonować w formie elektronicznej, 
w aplikacji mObywatel. Jak w każdej tak dużej bazie, mogą znaleźć się 
nieścisłości. 5 grudnia uruchomiona zostanie specjalna e-usługa w apli-
kacji mObywatel, za pomocą której ewentualne rozbieżności będzie 
można zgłosić. Nieścisłości  można również wyjaśnić wysyłając  maila 
na adres mpj.sd@coi.gov.pl.

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się 
miejsce na pieczątki - w sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie 
rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do 
wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już bę-
dzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania - nowe-
lizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej 
rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze 
względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestra-
cji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu 
z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego 
dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Ponadto przepisy ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicz-
nie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego 
(pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie 
to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumen-
tu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument. 
Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest również wprowadze-
nie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę 
z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Wydział Komunikacji pragnie również przypomnieć, że 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
• wydłużony został termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego 
z zagranicy lub zakupionego w kraju z 30 dni do 180 dni (obowiązuje do 
31.12.2020 r.),

• wydłużony został termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu do 
180 dni. Dotyczy to pojazdów nabytych/zbytych po 1 marca 2020 oraz 
obowiązuje do 31.12.2020 r.,

• pozwolenia czasowe zachowują ważność na terenie RP do 14 dni od 
ogłoszenia zakończenia stanu epidemii,

• prawa jazdy, których termin ważności upłynął (ze względu na badania 
psychologiczne lub lekarskie), zachowują ważność na ternie RP do 60 
dni od ogłoszenia zakończenia stanu epidemii.

Przypominamy też zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji 
i Transportu w czasie epidemii:

Wydział Komunikacji i Transportu pracuje w systemie indywidualnej 
obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych. W celu załatwie-
nia sprawy w wydziale prosimy o uprzednie umawianie się dzwoniąc 
pod jeden z poniższych numerów telefonu:

tel. 77 485 08 87, 77 485 04 93 - w sprawach  związanych z rejestracją 
pojazdów, wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyj-
nego;

tel. 77 485 22 75 - w sprawach związanych z uprawnieniami do kiero-
wania pojazdami, transportem drogowym.

Aby zrealizować wizytę umówioną telefonicznie należy w dniu wizyty 
stawić się w urzędzie 5 minut przed umówioną godziną. Nie stawienie 
się na umówioną godzinę może spowodować anulowanie rezerwacji. 

W trakcie wizyty należy OBOWIĄZKOWO posiadać maseczkę zasłaniają-
cą usta i nos. Należy również przestrzegać zasady zachowania dystansu 
między klientami.

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać w następujący 
sposób:

1) za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając pod adres: 48-100 Głub-
czyce, Kochanowskiego 15 kopię umowy (faktury) oraz wypełniony 
druk zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu dostępny na http://www.
powiatglubczycki.pl/

2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji pu-
blicznej ePUAP (wpisać w przeglądarce „ePUAP”, zalogować się do ser-
wisu, wejść w katalog spraw, wybrać motoryzacja i transport, wy-
brać zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu).
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Dotacje do wymiany źródeł ciepła
W trosce o poprawę jakości powietrza 

w powiecie głubczyckim wzorem lat 
ubiegłych w nadchodzącym 2021 roku Sa-
morząd Powiatu Głubczyckiego podejmie 
kolejne kroki zmierzające do likwidacji ni-
skiej emisji. Wkrótce zostanie ogłoszony na-
bór na dotacje do wymiany źródeł ciepła.

Pamiętajmy, że emisja szkodliwych gazów i py-
łów powstających m.in w domowych kotłach 
ma ogromnie negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, a także na nasze zdrowie. 

Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowa-
nych do powietrza, w szczególności pyłu zawie-
szonego PM10 i benzo(a)pirenu. 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

- dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwe-
stora zainteresowanego wymianą dotychczaso-
wego źródła ciepła;

- dotacji udziela się na zadanie polegające na 
wymianie dotychczasowego źródła ciepła, bę-
dącego podstawowym źródłem ogrzewania 
w budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła;

Ważne! Nie jest dotowana wymiana źródła cie-
pła, która nie powoduje zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych;

- dotacji nie przyznaje się w przypadku zakupu 
przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów 
na przepracowany olej;

- dotacja nie obejmuje kosztów zakupu instala-
cji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzew-
czemu;

- dotychczasowe źródło ciepła winno być eks-
ploatowane w budynku lub lokalu minimum 4 
lata przed dniem złożenia wniosku;

- nowe źródło ciepła musi stanowić główne źró-
dło ogrzewania budynku lub lokalu, a także po-
winno być trwale związane z instalacją grzew-
czą nieruchomości;

- wykonawca zadania polegającego na monta-
żu kotłów gazowych powinien posiadać odpo-
wiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa;

- inwestor zobowiązany jest do eksploatacji 
nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 
5 lat, licząc od daty zainstalowania tego źródła, 
wskazanej na oświadczeniu wykonawcy doko-
nującego montażu nowego źródła ciepła;

- jeżeli w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umo-
wy, zainstalowane źródło ciepła ulegnie trwałe-
mu uszkodzeniu, powodującemu konieczność 
zakupu nowego źródła ciepła, Inwestor obo-
wiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym 
fakcie Starostwo Powiatowe w Głubczycach;

- dotacje nie będą udzielane na zadania inwesty-
cyjne realizowane na nieruchomości przezna-
czonej w całości lub w części na prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz nieruchomości 
stanowiącej budynek rekreacji indywidualnej;

- dotacji podlegają tylko urządzenia fabrycznie 
nowe, zakupione i zainstalowane po zawarciu 
umowy oraz po otrzymaniu środków z budżetu 
powiatu głubczyckiego;

- dotacja nie będzie udzielana na dofinansowa-
nie inwestycji, dla której została  już uprzednio 
udzielona dotacja z innego źródła;

- dofinansowanie można otrzymać jeżeli 
w okresie 10 lat kalendarzowych przed złoże-
niem wniosku  nie otrzymano dotacji od Powia-
tu Głubczyckiego na zadanie inwestycyjne na 
tej samej nieruchomości oraz jeżeli w okresie 5 
lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku 
nie otrzymano dotacji na inne zadanie inwesty-
cyjne służące ochronie środowiska w zakresie 
ochrony powietrza atmosferycznego,realizo-
wane na tej samej nieruchomości;

- w miejscach, gdzie istnieje uzasadniona eko-
nomicznie techniczna możliwość podłączenia 
nieruchomości do istniejącej sieci dystrybucji 
gazu wnioski o udzielenie dotacji na wymianę 
istniejącego źródła ciepła na źródło opalane pa-
liwem gazowym będą rozpatrywane w pierw-
szej kolejności, natomiast na źródło opalane 
paliwem węglowym w ostatniej kolejności;

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO PRZYZNANIA 
DOTACJI

- pisemny wniosek o udzielenie dotacji, który 
należy złożyć osobiście przed zakupem i zain-
stalowaniem nowego źródła ciepła, po ogłosze-
niu naboru wniosków o udzielenie dotacji;

- w przypadku braku możliwości osobistego zło-
żenia wniosku przez Inwestora, może on zostać 
złożony przez osobę przez niego upoważnioną, 
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Peł-
nomocnik jednorazowo może złożyć wniosek 
wyłącznie w imieniu jednego wnioskodawcy, 
przy czym pełnomocnik nie może jednocześnie 
złożyć własnego wniosku o udzielenie dotacji.

- w przypadku gdy jest wymagana - ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na budowę albo oświad-
czenie Inwestora o niewniesieniu sprzeciwu 
w drodze decyzji administracyjnej do zgłosze-
nia w trybie określonym w przepisach ustawy 
Prawo budowlane wraz z kopią opieczętowanej 
metryki projektu   budowlanego będącym za-
łącznikiem do zgłoszenia;

- oświadczenie Inwestora o okresie eksploatacji 
dotychczasowego źródła ciepła;

- aktualną dokumentację fotograficzną dotych-
czasowego źródła ciepła wraz z oświadczeniem 
Inwestora potwierdzającym jego zainstalowa-
nie na nieruchomości;

- w przypadku gdy Inwestorem będzie wspól-
nota mieszkaniowa  zobowiązana jest ona do 
przedłożenia dodatkowo uchwały wspólnoty 
mieszkaniowej wyrażającej zgodę  na wymia-
nę dotychczasowego źródła ciepła, uchwałę 
o powołanie zarządu wspólnoty oraz w sytu-
acji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umo-
wę o sprawowaniu zarządu nieruchomością 
wspólną;

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 
Starosta Głubczycki dokonuje jego weryfikacji 
pod względem formalnym i merytorycznym.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest nie-
kompletny Inwestor zostanie wezwany do jego 
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wy-
znaczonym terminie spowoduje pozostawienie 
go bez rozpoznania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do przy-
znania dotacji po jego pozytywnej weryfikacji 
pod względem formalnym i merytorycznym 
jest potwierdzenie zainstalowania dotych-
czasowego źródła ciepła w sposób określony 
w Regulaminie. Pracownicy Starostwa Powia-
towego w Głubczycach  mogą dokonać kontroli  
nieruchomości w celu potwierdzenia zainsta-
lowania dotychczasowego źródło ciepła. 

Informację o zakwalifikowaniu wniosku do 
przyznania dotacji Inwestor otrzymuje na pi-
śmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
weryfikacji wniosku lub przeprowadzenia 
kontroli dotychczasowego źródła ciepła, jeżeli 
taka kontrola miała miejsce.

Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowa-
ne przez okres 30 dni od dnia uruchomienia na-
boru lub do dnia wyczerpania środków finan-
sowych na dany rok budżetowy, jeżeli nastąpi 
ono w terminie wcześniejszym. W przypadku 
uruchomienia dodatkowych środków na do-
tacje zostanie przeprowadzony kolejny nabór 
wniosków.

Informacja o terminie naboru wniosków 
o udzielenie dotacji będzie każdorazowo za-
mieszczana na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach oraz tablicy ogło-
szeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokry-
cie kosztów związanych z zakupem i zainsta-
lowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 
60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej jednak 
niż 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiem-
set złotych) w przypadku instalacji urządzenia 
w budynku mieszkalnym lub 1.400,00 zł (je-
den tysiąc czterysta złotych) w przypadku in-
stalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym.

 
Ważne!  

W przypadku wymiany dotychczasowego 
źródła ciepła na kotły na paliwo stałe, dotacji 
podlegać będą jedynie urządzenia spełniające 

wymagania jakościowe ekoprojektu 

(Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE  w odniesieniu do wymogów dotyczących eko-

projektu dla kotłów na paliwo stałe)
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Wysokość środków na dotację określana jest 
corocznie w uchwale budżetowej Powiatu 
Głubczyckiego.

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji 
dzielone są na gminy Powiatu Głubczyckiego, 
proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców, na-
tomiast w gminach osobno na miejsca z tech-
niczną możliwością zainstalowania gazowego 
źródła ciepła oraz na miejsca gdzie nie ma ta-
kiej możliwości.

SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI

Rozliczenie dotacji powinno 
nastąpić w terminie 15 dni po 
upływie terminu wykorzysta-
nia dotacji. Należy wówczas 
złożyć następujące dokumenty:

1) oryginał rachunku/faktury VAT 
wystawionej na Inwestora z wy-
szczególnieniem kosztów zakupu 
i montażu nowego źródła ciepła 
oraz określeniem jego nazwy wraz 
z potwierdzeniem zapłaty,

2) dane techniczne nowego źródła ciepła lub 

dokumentację techniczną,

3) dokument potwierdzający  zgodność z wy-
maganiami jakościowymi ekoprojektu, dla ko-
tłów na paliwo stałe zasilanych automatycznie, 
o którym mowa w regulaminie – w przypadku 
wymiany źródła ciepła na źródło opalane pali-
wem stałym,

4) oświadczenie wykonawcy dokonującego 
montażu nowego źródła ciepła o prawidłowo-
ści wykonanych robót zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i normami

5) oświadczenie wykonawcy doko-
nującego montażu nowego 

źródła ciepła - w przy-
padku kotłów gazo-
wych - o posiada-
niu uprawnień

6) zdjęcie nowo zain-
stalowanego źródła cie-

pła wraz z oświadczeniem 
Inwestora potwierdzającym za-

instalowanie nowego źródła ciepła na 
nieruchomości

7) oświadczenie Inwestora o zlikwidowaniu 
dotychczasowego źródła ciepła

KONTROLA

Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych 
do rozliczenia udzielonej dotacji pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach mogą 
przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realiza-
cję zadania inwestycyjnego. O terminie kontro-
li Inwestor zostaje powiadomiony pisemnie lub 
telefonicznie. Kontrola może zostać też prze-
prowadzona przed rozpoczęciem inwestycji.

Regulamin wraz z wnioskiem i załącznikami 
dostępny jest na stronie internetowej: http://
bip.powiatglubczycki.pl

 
Wnioski o udzielenie dotacji  

dostępne są na stronie internetowej  
www.powiatglubczycki.pl oraz  

w Wydziale Ochrony Środowiska 
 i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  

w Głubczycach

Odkręcajmy, zbierajmy i POMAGAJMY!
Wspólna inicjatywa samorządów oraz PCK o/Głubczyce - 

która na codzień niesie pomoc innym ma służyć wspraciu 
osób niepełnosprawnych.

Wicestarosta Anita Juchno wraz z Z-cą Burmistrza Głubczyc Kazimie-
rzem Bedryj oraz przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Głubczyce, Panem Radosławem Dziadkowiec, Romanem Borszowskim  
i Panią Małgorzatą Wojsznarowicz, którzy mając na uwadze szczytny cel 
akcji zaapelowali o wrzucanie nakrętek do kosza.

Pamiętajmy, że zbierając nakrętki nie tylko zadbamy o środowisko na-
turalne jakie nas otacza ale przede wszystkim wesprzemy dzieci potrze-
bujące z terenu powiatu głubczyckiego. Zbierając nakrętki, należy oczy-
ścić je z naklejek, etykiet, cen. To ułatwi i skróci proces ich przeróbki. 
Do zbierania nadają się nakrętki z opakowań spożywczych (napojów, 
mleka, ketchupu itp.) oraz nakrętki z opakowań środków chemicznych 
(płynów do mycia naczyń, płynów do prania, kosmetyków itp.)

W Głubczycach Powiat ulokował dwa kosze na nakrętki, niestety po-
jemnik, który znajdował się  przy placu zabaw na os. Nowy Świat został 
zdewastowany w wyniku czego Powiat zmuszony został do demontażu 
pojemnika oraz jego naprawy. Kosz został ulokowany na początku wrze-
śnia natomiast z początkiem listopada nastąpił jego demontaż. Opróż-
niany był zaledwie dwa razy.

Szanowni Mieszkańcy! 

Apelujemy do Was, jeśli jesteście świadkami tak okrutnego wanda-
lizmu reagujcie! 

Nie pozostawajmy obojętni wobec działania na szkodę tak szczyt-
nej akcji charytatywnej!

Regulamin udziału w akcji „Serca w powiecie głubczyckim” oraz zgło-
szenia udziału dostępne są na stronie internetowej www.powiatglub-
czycki.pl

Zniszczony pojemnik na nakrętki
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O Śp. Marku Gorczycy wspomnienie
28 listopada 2020 r. Pan Marek Gorczyca 
zakończył swą ziemską pielgrzymkę. Wia-
domość o jego śmierci lotem błyskawicy ro-
zeszła się jeszcze tego samego dnia w lokal-
nym środowisku. I odszedł do wieczności, 
skończywszy w październiku 59 lat. Mężczy-
zna w sile wieku! Odszedł po długiej i jak-
że nierównej walce z nieuleczalną chorobą.  
Odszedł, by stanąć przed obliczem Pana.  
Odszedł człowiek wyjątkowy.

Śp. Marek Gorczyca. Kochający i troskli-
wy mąż Joli, ojciec  Tomka, Marysi, Doriana  
i Ani, brat Lusi i Ludwika. Głowa rodziny, jej 
ostoja. Poślubiwszy w 1987 roku Jolantę Uch-
manowicz, stworzył z nią wspaniałą rodzinę, 
z której był szalenie dumny. Pochodził ze wsi 
Królowe, ale przybył do Bogdanowic, skąd wy-
wodziła się żona; własnymi siłami postawił wy-
marzony dom i tu osiadł. 

Śp. Marek Gorczyca. Absolwent głubczyckiego 
MECHANIKA, od wielu lat związany ze szkołą 
podstawową w Bogdanowicach. Jako konser-
wator i woźny, a ostatnimi czasy pracownik 
głubczyckich wodociągów. Ale przede wszyst-
kim rolnik, kultywujący tradycje rodzinne, 
przywiązany do Ziemi – Matki niczym Boryna 
z „Chłopów”. Odznaczony za „Zasługi dla rolnic-
twa”.

Śp. Marek Gorczyca. Obdarzony społecznym za-
ufaniem, 16 lat pełnił funkcję sołtysa Bogdano-
wic (2003 – 2019).Wsi, którą tak umiłował. Wsi, 
której był oddany bez reszty. Wsi, dla której tyle 
zrobił! Dobry i pracowity gospodarz. Człowiek 
energiczny i przedsiębiorczy. Żył wsią i proble-
mami jej mieszkańców. Doprowadził Bogdano-
wice do rozkwitu. Wystarczy tylko spojrzeć!

Często odwiedzał burmistrzów: nieżyjącego 
Kazimierza Jurkowskiego, potem Jana Krówkę, 
obecnego Adama Krupę, Starostwo Powiatowe, 
by dzielić się swoimi pomysłami, propozycjami, 
problemami wsi, by zabiegać o to czy owo. Sku-
tecznie zresztą. 

Śp. Marek Gorczyca. Nie tylko sołtys, ale także 
wieloletni członek Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Ligi Związku Sportowego, członek 
Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Głubczyc. 
Społecznik.

Śp. Marek Gorczyca. Długoletni przewodniczą-
cy  Rady Duszpasterskiej. Doradca i można by 
rzec – prawa ręka ks. Adama Szubki, byłego 
proboszcza.  Stanowili zgrany i nierozłączny 
duet. Człowiek religijny, głębokiej wiary, mocno 
związany z Kościołem. Dbał o Dom Boży i jego 
otoczenie. Znajdował równowagę między sa-
crum a profanum.

Szczególnym kultem otaczał obraz Matki Bożej 
Bolesnej Łaskawej z kresowych Monasterzysk, 
czczonej w bogdanowickiej świątyni od 1954 
roku. Ocalała z wojennej i banderowskiej za-
wieruchy ikona zawsze była przedmiotem jego 
troski. Wraz z ks. kapelanem Szubką przez wie-
le lat zabiegał w kurii o wyniesienie kościoła 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego do rangi 
sanktuarium, co też się stało w 2014 r. To on 
wespół z burmistrzem A. Krupą i Radą Parafial-
ną wiózł ów cudowny obraz na zlot kresowych 
Madonn do Wójcic. To on klęczał  u stóp Mona-
sterzyskiej Matki z żarliwą modlitwą na ustach. 
Lecz to nie wszystko! Czynił starania o odbudo-

wę oryginalnej wieży kościelnej, będącej repli-
ką tej  z 1910. Jak dziś pamiętam przemówienie 
sołtysa na uroczystości odpustowej w 2016 r., 
kiedy miało miejsce poświęcenie tej wieży. Był 
przejęty i wzruszony. W oczach miał łzy…

Śp. Marek Gorczyca. Kresowiak z dziada pra-
dziada. Wraz z Zarządem Głubczyckiego To-
warzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. 
– Wsch. organizował tzw. Dni Kresowe w Bog-
danowicach. Hucznie i z pompą. Były one swo-
istym spotkaniem z tradycją i kulturą naszych 
przodków. Przypominały o krwawych dziejach. 
Zapraszał nań znakomitych artystów, świetne 
zespoły, ciekawych ludzi, w tym historyków, 
posłów, senatorów, samorządowców różnych 
szczebli, dziennikarzy. Ściągał brać kresową  
z Wrocławia, różnych zakątków kraju i z zagra-
nicy. Warto tu przywołać barda Macieja  Wró-
blewskiego, „Lwowską Falę”, prof. Stanisława 
Sławomira Nicieję, redaktor Danutę Skalską 
i innych. Wiele by tu wymieniać…. A na estra-
dzie boiska ciekawe prelekcje, barwne  wystę-
py artystyczne przyciągające tłumy widzów. Oj 
działo się, działo!… I uśmiech zadowolonego  
i częstującego bigosem Marka.

To właśnie tu, w Bogdanowicach, za jego kaden-
cji miały miejsce dwukrotnie  gminne dożynki 
nobilitujące wieś, zwłaszcza te ostatnie w 2017  
z występem słynnego zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk. A  o obchodach 800 – lecia Bogdanowic 
można by mówić bez końca. Przeszły do histo-
rii…

Śp. Marek Gorczyca. Jego to i ks.  A. Szubki sta-
raniem uroczystości kościelne uświetnili:  arcy-
biskup metropolita lwowski- Mieczysław Mo-
krzycki, abp. ds. polonii w Watykanie Szczepan 
Wesoły, biskup ordynariusz opolski – Andrzej 
Czaja, biskup gliwicki Paweł Stobrawa, wielo-
krotnie ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski i inni. 

Śp. Marek Gorczyca. Człowiek szlachetny, za-
troskany o innych, zwłaszcza potrzebujących. 
Życzliwy, pełen empatii i zrozumienia. Dzięki 
jego zaangażowaniu w świetlicy wiejskiej odby-
wały się niemal każdego roku zabawy charyta-
tywne i dochodowe. Sołtys organizował kwesty 
i zbiórki dla ubogich. Nie był mu obojętny los 
dzieci chorych i niepełnosprawnych. Nie można 
pominąć tu jego owocnej współpracy z prężnie 
działającym Kołem Gospodyń Wiejskich. Naj-
pierw pod przewodnictwem p. Stasi Mrzygłód, 
a potem p. Beaty Madery. Zawsze towarzyszyła 
mu Jola. Wraz z nimi i grupą zapaleńców przy-
gotowywał bale andrzejkowe, sylwestrowe, 
spotkania opłatkowe i okolicznościowe z udzia-
łem mieszkańców wsi i gości z zewnątrz. A sto-
ły uginały się od smacznego jadła. Zapewniał 
bogatą oprawę artystyczną tych imprez. Jaseł-
ka czy tematyczne inscenizacje na dobre wpi-
sały się w krajobraz życia kulturalnego wioski. 
Zresztą to temat rzeka…. Warto też wspomnieć 
o stałej współpracy zmarłego z miejscową szko-
łą, sołectwem sąsiadującej Nowej Wsi, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury,  samorządami gminy  
i powiatu, wieloma organizacjami i instytucja-
mi.

Śp. Marek Gorczyca. Człowiek wielu pasji i ta-
lentów. Ludowy artysta – rzeźbiarz, pszczelarz; 
miłośnik piłki nożnej i zagorzały kibic „Bog-
danki”. Spod jego dłuta wyszło wiele ciekawych 
prac: figury, płaskorzeźby z motywami religij-

nymi i świeckimi. A wśród nich te niezwykłe 
anioły, które zapamiętałam z Jarmarku Aniel-
skiego pod Ratuszem….

Śp. Marek Gorczyca. Tata Marysi, mojej uczen-
nicy z „ekonomika” i aktorki szkolnego teatru 
„TRADYCJA”. Teatru, do którego miał wielki 
sentyment i który niejednokrotnie zapraszał 
na występy do Bogdanowic… Przedstawiciel 
Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicz-
nych, zaangażowany w życie klasy i szkoły.  
Zawsze pomocny…

Śp. Marek Gorczyca. Prosił i dziękował zara-
zem. Obdarowywał dobrym słowem. Często 
przemawiał, wszak okazji nie brakowało. Sło-
wa wdzięczności kierował do duchowieństwa, 
władz samorządowych, swoich współpracow-
ników, Koła Gospodyń, OSP, mieszkańców wsi, 
gości. O każdym pamiętał. Otaczał się rzeszą 
życzliwych ludzi. Miał wielu zwolenników, ale 
i przeciwników. Często powtarzał:„Jeszcze się 
taki nie narodził, co by każdemu dogodził”. 
Ze wszystkimi jednak starał się żyć w zgodzie  
i harmonii. ,,Pro publico bono”. Czasem się de-
nerwował, przeżywał, bo chciał, żeby było jak 
najlepiej. 

Śp. Marek Gorczyca. Przychodzi mi  dziś go że-
gnać, zamiast omawiać wspólny projekt kultu-
ralno – społeczny. Przychodzi mi napisać wspo-
mnienia, a przecież chciałabym pisać o nim  
w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym… 
Współpracowaliśmy przez ponad dekadę.  
Intensywnie, czerpiąc radość ze wspólnych 
przedsięwzięć. Sakralnych i świeckich. Powie-
rzał mi konferansjerkę i oprawę artystyczną 
tychże. To on inspirował mnie do popularyzo-
wania tematyki Bogdanowic w lokalnej prasie. 
To on zachęcił do zgłębienia bogatej historii 
Bogdanowic i spisania jej w formie wierszowa-
nej. To on zaufał mi i powierzył kierownictwo 
artystyczne obchodów jubileuszu 800 – lat Bog-
danowic w 2018r. Jego odejście zamyka także 
pewien rozdział w moim życiu…Mówi się, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. Ale to nieprawda!!!

Śp. Marek Gorczyca. Jego nieoczekiwana śmierć  
to niepowetowana  strata nie tylko dla najbliż-
szych, ale także całej społeczności wsi i  gminy 
Głubczyce, do rozwoju której się przyczynił.

Śp. Marek Gorczyca. 3.grudnia odprowadzo-
ny na miejsce wiecznego spoczynku. Najpierw 
uroczysta Msza Św. pogrzebowa pod prze-
wodnictwem ks. proboszcza Jerzego Chyłka. 
z odpowiednią oprawą poetycko-muzyczną 
i  wiele ciepłych o nim słów. A potem przej-
ście na pobliski cmentarz i złożenie urny 
z jego prochami w rodzinnym grobowcu.  
Niech odpoczywa w pokoju…

Maria Farasiewicz - w imieniu władz samo-
rządowych gminy i powiatu oraz lokalnej 
społeczności

fot. Gmina Głubczyce
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2. grudnia tuż przed północą w Opolskim Domu 
Księży Emerytów ks. Adam Szubka zakończył 
swą ziemską pielgrzymkę. Smutna wiadomość 
o jego śmierci już wczesnym rankiem obiegła 
media społecznościowe i nasze głubczyckie śro-
dowisko. I odszedł do wieczności, przeżywszy 76 
lat. Odszedł, by stanąć przed obliczem Pana. Od-
szedł niezwykły kapłan.

Śp. ks. Adam Szubka. Oddany bez reszty swej po-
słudze kapłańskiej. Dobry pasterz, pełen miłości do 
bliźniego. Życzliwy, zawsze pogodny, ciepły, dobro-
duszny i prostolinijny. A przy tym pokorny i skrom-
ny. Dowcipny, z humorem. Wspaniały katecheta i ka-
znodzieja. Bogobojny i jakże pobożny.

Śp. ks. Adam Szubka. Powszechnie znany, lubiany 
i szanowany. Drugi kapłan w powojennej historii 
Bogdanowic. 42 lata w roli proboszcza parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Często mawiał, że 
jego dziadkowie modlili się do krzyża postawionego 
na podwórzu, potem rodzice, a w efekcie on przy-
był do parafii z patronackim krzyżem. „To nie przy-
padek” – podkreślał. Wracając do wątku… Do tejże 
parafii należał także kościół filialny Matki Boskiej 
Anielskiej w Nowej Wsi. Niegdyś także Nowy Roż-
nów w latach 80. XX w. włączony do parafii NNMP 
w Głubczycach. Na mocy dekretu ks. bpa Antoniego 
Adamiuka probostwo miał objąć pod koniec paź-
dziernika 1976 r., po uprzedniej 7-letniej posłudze 
wikarego w różnych miejscowościach. Do Bogda-
nowic przyjechał autobusem, a nie mogąc trafić na 
plebanię, wstąpił do pobliskiego domostwa. Tam go-
spodyni, śp. Franciszka Kwaśniewska, na jego widok 
krzyknęła po góralsku: „Jezusicku, momy nowego 
probosca!”, o czym jeszcze tego samego wieczora do-
wiedziała się cała wieś. Kiedy na drugi dzień rowe-
rem udał się do Nowej Wsi, nie wiedział, gdzie znaj-
duje się kościół. Przypadkowo spotkana kobiecina 
doradziła, by jechał ciągle na prawo, a z powrotem 
ciągle na lewo i tak trafi. Często te początki wspo-
minał… Przez 7 lat ks. Szubka mieszkał na plebanii 
z byłym proboszczem, ks. Kazimierzem Jońcem. 
Zaopiekował się schorowanym i sędziwym kapła-
nem, który „umarł mu na rękach” 30 stycznia 1983 
r. Wspólna egzystencja wymagała od młodego pro-
boszcza wiele cierpliwości, empatii i zrozumienia.

Śp. ks. Adam Szubka. Późniejszy radca i dziekan. Ko-
mentator otaczającej rzeczywistości. Od razu włą-
czył się w rytm życia obydwu wsi. Znał tu wszyst-
kich mieszkańców, interesował się nimi, rozmawiał, 
przyjaźnił, odwiedzał, dociekał… Szczególną nić po-
rozumienia i sympatii nawiązał z wieloletnim sołty-
sem Bogdanowic, zmarłym tuż przed nim Markiem 
Gorczycą, któremu powierzył funkcję przewodni-
czącego Rady Duszpasterskiej. Łączyła ich brater-
ska przyjaźń. Stanowili zgrany duet. Zresztą cała 
rodzina śp. Marka była dlań niczym własna. Udana 
współpraca ze społecznością wiejską zaowocowała 
wieloma ciekawymi pomysłami, przedsięwzięcia-
mi, projektami i wydarzeniami. Tak sakralnymi jak 
i świeckimi. Ze wspomnianym sołtysem ks. Adam 
przemierzał biura, urzędy. Pukał do różnych drzwi. 
Odwiedzał burmistrzów: śp. Kazimierza Jurkow-
skiego, Jana Krówkę, Adama Krupę, starostów: śp. 
Józefa Kozinę, Piotra Soczyńskiego. Zawsze życzli-
wie witany. Bywał u sponsorów. Pozyskiwał środki 
na potrzeby kościoła i parafii. Był przekonywujący. 
Świetną relację zbudował z aktywnie działającym 
Kołem Gospodyń Wiejskich w Bogdanowicach. Za-
wsze mógł liczyć na pomoc przewodniczących Koła: 
najpierw p. Stasi Mrzygłód, a potem p. Beaty Madery. 
Ochotnicza Straż Pożarna też była mu bliska, zwłasz-
cza, że pełniła istotną rolę podczas uroczystości 
i świąt kościelnych. 

Ks. proboszcz Adam Szubka. Od lat był gościem 
honorowym niemal wszystkich spotkań i okolicz-

nościowych imprez organizowanych w świetlicy 
wiejskiej. Szczególnie tych opłatkowych. Z zapałem 
oglądał jasełka, inscenizacje oparte na motywach 
biblijnych i tematyczne przedstawienia związane 
także z jego życiorysem, a w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży szkolnej w reżyserii wspomnianej pani Stasi. 
Jakże cieszył go rozkwit życia kulturalnego wsi i jej 
rozwój. Na jednym z występów, bodajże podczas 
jubileuszu 40-lecia kapłaństwa, wręcz płakał, gdy 
młodzi aktorzy inscenizowali jego wczesne dzieciń-
stwo i przyjazd z rodziną w bydlęcych wagonach na 
Zachód. Płynący z płyty CD płacz małego dziecięcia – 
Adasia niejednego wzruszył. Takich momentów nie 
brakowało.

Gdyby chcieć spisać bogatą celebrację i obrzędowość 
wszystkich uroczystości kościelnych, w tym odpu-
stów obchodzonych dwa razy w roku, gdyby chcieć 
wspomnieć o dożynkach, nie sposób. To temat – rze-
ka. Materiał na powieść… Kontynuując. Ks. Szubka 
znał zwyczaje i obyczaje panujące na jego wsiach. 
Interesował się swoim wiernym ludem. Nie można 
tu pominąć sympatii do Wicynian – mieszkańców 
sąsiedniej Nowej Wsi, jej wieloletniego sołtysa – 
Adama Buchańca i tamtejszego Koła Gospodyń. Tak-
że i do nich bywał często zapraszany. A skoro mowa 
o zaproszeniach, to i ja miałam przyjemność gościć 
go w Głubczycach na występach mojego teatru TRA-
DYCJA oraz Grupy Estradowej MIRIAM. Z chęcią 
przyjeżdżał na koncerty do kościoła oo. Franciszka-
nów czy MOK-u. Było mi miło.

Śp. ks. Adam Szubka. Przez pierwsze lata swej posłu-
gi duszpasterskiej przemierzał okolicę rowerem lub 
piechotą. W końcu kupił sobie samochód, używany, 
ale w dobrym stanie Fiat 125p. Od krewniaka, Kazia 
Jurkowskiego, późniejszego burmistrza. Wreszcie 
mógł skrócić czas drogi, docierając na Mszę Św. do 
Nowej Wsi. 

Śp. ks. Adam Szubka. Wielki kontynuator dzieła od-
budowy kościoła parafialnego po swoim poprzedni-
ku – ks. Jońcu. Kościoła zburzonego w 1945 r. przez 
Armię Czerwoną. Dbał o Dom Boży i jego obejście. 
Z jego to inicjatywy i przy wsparciu Rady Duszpa-
sterskiej jak i mieszkańców wsi świątynia ta dwu-
krotnie była odmalowana. Ostatni raz w 2009 r. tuż 
przed uroczystymi obchodami 100-lecia kościoła. 
Na tę okoliczność odremontowane też zostały czte-
ry kapliczki na ternie wsi i wszystkie krzyże. Jego 
to i wspomnianej Rady staraniem odbudowana zo-
stała oryginalna wieża kościelna, replika tej z 1910 
r. Nowa wieża stanowiła zwieńczenie całego dzieła 
odbudowy kościoła. Dokładnie pamiętam jej uro-
czyste poświęcenie przez bpa Jana Wieczorka pod-
czas uroczystości odpustowej w 2016 r. Lecz to nie 
wszystko! Przy pomocy życzliwych mieszkańców 
mógł podjąć bieżące prace remontowe na plebanii. 
A jakże się cieszył, gdy bogdanowiczanie ufundowali 
pomnik - tablicę pamiątkową ku czci wielkiego pa-
pieża - Polaka w centrum wioski. To tam wyruszał 
z procesją, to tam składał hołd św. Janowi Pawłowi 
II, to tam się modlił. W rocznicę urodzin, pontyfikatu 
i śmierci. A organizowane przezeń Drogi Krzyżowe 
przez wieś przeszły już do historii…

Śp. ks. Adam Szubka. Mówiono o nim „swój chłop”. 
Bo taki bezpośredni, otwarty, szczery, serdeczny, 
swojski. A przy tym surowy i wymagający. Typ księ-
dza dobrodzieja z „Chłopów” Reymonta w realizacji 
aktorskiej Franciszka Pieczki. Trochę może staro-
świecki, poniekąd ortodoksyjny. Jedyny w sowim 
rodzaju. Oryginalny! Wprawdzie korpulentny, ale 
obrotny i energiczny. Przedsiębiorczy.

Śp. ks. Adam Szubka. Ten, który w całym regionie 
rozsławił kult Matki Bożej Łaskawej – Pani z kre-
sowych Monasterzysk, czczonej w bogdanowickiej 
świątyni od 1954 r. Ocalałą z banderowskiej rzezi 

ikonę w 1985 r. poddał konserwacji i odtworzył jej 
bogatą, 270-letnią historię. Mało tego. Napisał pra-
cę magisterską na jej temat i obronił w 2009 na wy-
dziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, uzy-
skując tytuł magistra teologii. To on jakże skutecznie 
zabiegał w kurii o wyniesienie kościoła parafialnego 
do rangi Sanktuarium Maryjnego Ziemi Głubczyc-
kiej, co też się stało w 2014 r. Wtedy to uroczystej li-
turgii przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała. Ksiądz 
Szubka został kustoszem tegoż Sanktuarium. W spo-
sób szczególny czcił Matkę Bożą. On to organizował 
doroczne, piesze pielgrzymki nauczycieli z Głub-
czyc do Bogdanowic w Dzień Edukacji Narodowej. 
Zapraszał pielgrzymów z różnych zakątków kraju 
i zagranicy. A zwłaszcza tych z Wrocławia, byłych 
ekspatriantów z Monasterzysk i ich potomków. To 
właśnie on zachęcił mnie do napisania pieśni ku czci 
Matki Bożej z Monasterzysk. Pieśni, którą wielokrot-
nie śpiewałam przed Bogdanowicką Panią z muzy-
ką Józefa Kaniowskiego. To on z przejęciem słuchał 
jej. To on zachwycał się wierszem znanego poety – 
Franciszka Karpińskiego „Ręka, która kadzidło pali”, 
a napisanego ponad 250 lat temu ku czci tej właśnie 
Madonny. To on wzruszał się, słysząc słynne „Ave 
Maria” Schuberta w swojej świątyni. To on klęczał 
i żarliwie się modlił przed obliczem Matki Boskiej 
Bolesnej Łaskawej. To on z dostojną asystą wiózł cu-
downą ikonę na zjazd Madonn Kresowych do Wójcic 
k. Otmuchowa. To on w Domu Bożym Łopatyńskiej 
Madonny głosił Słowo. To on dziękował swej Pani za 
ocalenie i wyjście cało, bez szwanku, z groźnego wy-
padku samochodowego w 2017. To on…

Śp. ks. kustosz Adam Szubka. Kresowiak „z krwi i ko-
ści”. Nawet w barwie głosu miał swoisty wschodni 
zaśpiew. Urodzony w Kozowej na Podolu 1. stycznia 
1944 r., wraz z rodzicami – Katarzyną i Mikołajem 
oraz starszą o siedem lat siostra Walerią jako roczne 
dziecko przybył do Nysy w 1945 w ramach ekspa-
triacji, osiedliwszy się w pobliskim Biskupowie. Wu-
jek Wiesława, Bronisława i nieżyjącego już Janusza. 
Miłość do Kresów „wyssał z mlekiem matki”. Będąc 
tu, na ziemi głubczyckiej, był niewątpliwie przywód-
cą duchowym środowiska kresowego, rozproszo-
nego po wielu wsiach. Wszak znał mentalność tego 
ludu, jego historię, obyczaje i zwyczaje, oczekiwa-
nia… Kiedy w 2009 r. powstało Głubczyckie Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., 
z zapałem włączył się w jego działania. Mało tego! 
Został kapelanem środowiska kresowego, co zresztą 
zaproponował mu prezes Stowarzyszenia p. Edward 
Wołoszyn, z którym przyjaźnił się. Szczególną sym-
patią darzył też jego zastępcę – Kazia Naumczyka. 
Oj, mieli o czym rozmawiać! Już u progu działalności 
przywołanej organizacji ks. kapelan poświęcił Ka-
mień Pamięci na głubczyckim cmentarzu komunal-
nym upamiętniający ofiary ludobójstwa na kresach 
w latach 1939-1946. Podobny Kamień umieścił tuż 
obok swej świątyni.

ŚP. KS. ADAM SZUBKA WE WSPOMNIENIACH

fot.Diecezja Opolska
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Ocalał od zapomnienia, kierując sło-
wa otuchy do zebranych podczas uro-
czystości 17 września czy 10 lipca… 
Nieocenioną rolę odgrywał także pod-
czas licznych pielgrzymek na Kresy 
organizowanych przez wspomniane 
Towarzystwo. Na ich trasie znajdowa-
ły się m.in.: Sambor, Truskawiec, Dro-
hobycz, Zaleszczyki, Lwów, Brzeżany, 
Kamień Podolski, Kamieniec, Chocim, 
Monasterzyska, gdzie był chrzczony, 
rodzinna Kozowa i inne miejscowo-
ści. A’ propos. Podczas jednej z tych 
wypraw postanowił odszukać swój 
rodzinny dom. Kiedy go znalazł, po-
deszła doń staruszka z sąsiedztwa 
i przyglądając się mu uważnie, zapy-
tała: „Adasiu, to ty?”. Wtedy rozpłakał 
się jak dziecko. Wszak miał roczek, 
gdy opuszczał rodzinną wieś. Powró-
cił tu 65 lat później. Z kolei w czasie 
innej pielgrzymki na Kresy w niepo-
zornym, przyklasztornym kościółku 
spotkał abp. metropolitę lwowskiego 
– Mieczysława Mokrzyckiego, który 
przybył tam z grupą pątników. Zapro-
ponował asystę do Mszy Św., po czym 
zaprosił do Bogdanowic na odpust, 
a dostojnik to zaproszenie przyjął. 
Dwa lata później metropolita lwow-
ski koncelebrował Mszę Św. podczas 
uroczystości MB Bolesnej Łaskawej. 
Doskonale pamiętam to podniosłe 
wydarzenie. 15. września 2013 r.

Ks. kapelan Adam Szubka. Miłośnik 
Kresów i kultury kresowej. Aktywny 
uczestnik i współorganizator Dni Kre-
sowych, odpowiedzialny zwłaszcza za 
ich część sakralną. Zabiegał o odpo-
wiednią oprawę artystyczną, jej pa-
tetyczny ton i wysoki poziom. Powie-
rzał mi montaż poetycko-muzyczny, 
co czyniłam z radością, angażując 
swoje zespoły i rodzinę. I tak przez 
wiele lat… A on, przejęty i wzruszo-
ny, koncelebrował Msze Św. za Kreso-
wiaków. On, budujący pomost między 
Wschodem a Zachodem. Między przy-
byłymi z Kresów, a autochtonami. On, 
asystujący biskupom i innym zacnym 
księżom. On, w skupieniu słuchający 
przejmujących pieśni w wykonaniu 
Chóru Mieszanego naszego LO oraz 
chóru ECHO KRESÓW z Kędzierzy-
na-Koźla. A potem, siedząc w pierw-
szym rzędzie na estradzie boiska, 
kołysał się „na kresową nutę”, śpiewa-
jąc „Hej sokoły” wespół z LWOWSKĄ 
FALĄ, ubrany w czapkę z daszkiem 
jak lwowski batiar. A gdy go pozdra-
wiałam ze sceny, wstawał i machał nią 
zawadiacko. Jakże się wtedy cieszył. 
Z kolei pękał ze śmiechu, gdy Mietek 
Zając – mój aktor –bałakał lwowskie 
opowieści. W tzw. międzyczasie de-
gustował smaczne kresowe jadło 
i z uwagą słuchał prelegentów, m.in. 
prof. Stanisława Sławomira Nicieję, 

autora słynnej „Kresowej Atlantydy” 
i innych mówców. Pamiętam jak dziś. 
Oto na jednym ze spotkań opłatko-
wych braci kresowej w MOK, wziąw-
szy się pod boki wraz z red. „Lwow-
skiej Fali” w Radio Katowice – Danutą 
Skalską, śpiewał „Tylko we Lwowi ” 
ku uciesze licznie zgromadzonych. Za 
tym Lwowem ciągle tęsknił. Ten Lwów 
miał w sercu…

W swym księgozbiorze ks. Szubka 
posiadał szereg publikacji na temat 
Kresów. Szczególnie cenił sobie na-
szych głubczyckich historyków: dr 
Katarzynę Maler, dra Arkadiusza 
Szymczynę oraz dr Barbarę Górnic-
ką-Naszkiewicz. Niestety „Albumu 
kresowego” dra Szymczyny, który 
niedawno został wydany, nie docze-
kał. We wspomnianych publikacjach 
bardzo często pojawiał się w tekście 
i na fotografiach. Z kolei w książce 
prof. Marii Kalczyńskiej „Kresowia-
nie na Śląsku Opolskim” zawarł swój 
rozdział dotyczący kultu MB z Mona-
sterzysk. Zaangażowanie księdza ka-
pelana w działalność na rzecz Kresów 
zostało docenione, bowiem w 2014 r. 
Zarząd Główny w Warszawie uhono-
rował go złotą odznaką „Zasłużony 
dla Kresów”, a rok później „Krzyżem 
Kresowym”.

Śp. ks. proboszcz Adam Szubka. Szcze-
gólną wagę przywiązywał do swych 
imienin. Już tradycyjnie, każdego 
roku je celebrował. 24. grudnia, w wi-
gilijny poranek odprawiał Mszę Św. 
w intencji własnej i kilku okolicznych, 
zaprzyjaźnionych z nim Adamów: 
burmistrza Adama Krupy, sołtysa No-
wej Wsi – Adama Buchańca, sołtysa 
Nowego Rożnowa – Adama Koconia 
i innych. Potem kwiaty, symboliczne 
upominki i wszyscy goście udawali się 
na plebanię, by przy kawie czy herba-
cie dyskutować i…wspominać! Z no-
stalgią i sentymentem. Od burmistrza 
zawsze otrzymywał swoje ulubione 
kwiaty – okazały bukiet herbacianych 
róż, jak i bożonarodzeniowe piernicz-
ki pieczone przez jego żonę – Wandę. 
Uwielbiał je i zawsze na nie czekał. Już 
w przedsionku kościoła pytał: „A pier-
niczki są?” Tych pierniczków już nie 
będzie, lecz na grobie pojawią się her-
baciane róże…

Śp. ks. dziekan A. Szubka. Jubileusz 
800 lat Bogdanowic przeżył wyjąt-
kowo. Wszak było to też pożegnanie 
z parafią, w której spędził 42 lata 
swego kapłańskiego życia. Przejście 
na emeryturę i rozłąka z bliskimi jego 
sercu parafianami z Bogdanowic i No-
wej Wsi, pożegnanie z Kresowianami. 
Trudne chwile! I oczywiście Msza Św. 
koncelebrowana przez ks. bpa Pawła 
Stobrawę. Podziękowania od władz 

samorządowych, lokalnej społeczno-
ści, liczne laudacje i najwyższe odzna-
czenie od Rady Miejskiej, czyli „Herb 
Głubczyc”. Łzy i wzruszenia… Następ-
nie wyjazd do Opola, do Domu Księży 
Emerytów i ta ciągła tęsknota za swo-
imi… Lecz za niespełna rok jeszcze 
powrót do umiłowanych Bogdanowic 
na swój jubileusz 50-lecia kapłań-
stwa. Znów wśród swoich dzięki życz-
liwości obecnego ks. Proboszcza – Je-
rzego Chyłka. Podniosła uroczystość 
z należytą oprawą, ulubiona orkiestra 
dęta PLANIA i zacny jubilat kroczący 
na przedzie, choć już schorowany…

Śp. ks. proboszcz Adam Szubka. Miał 
szerokie kontakty. Z radością zapra-
szał kościelnych dostojników na uro-
czystości religijne, a oni uświetniali 
je, podnosząc ich rangę. Wśród nich 
byli: wcześniej wspomniany abp Mie-
czysław Mokrzycki, abp ds. Polonii 
w Watykanie – Szczepan Wesoły, śp. 
bp Antoni Adamiuk, abp Alfons Nos-
sol, obecny bp. Ordynariusz – Andrzej 
Czaja, przywołani uprzednio bisku-
pi, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ze 
strony ojca rodem z Monasterzysk) 
i inni. W jego pracy duszpasterskiej 
wspierali go zaprzyjaźnieni z nim: 
ks. Henryk Kałuża – werbista z Nysy, 
o. Ludwik Mycielski – dr teologii, be-
nedyktyn z Biskupowa, ks. Czesław 
Nowak, o. Sebastian z Cvilina, ks. pro-
boszcz Michał Ślęczek, nasi oo. Fran-
ciszkanie, księża z okolicznych parafii 
i inni.

Śp. ks. dziekan Adam Szubka. Przy-
wiązany do tej ziemi, swej Małej Oj-
czyzny. Poniekąd rolnik. Dobry gospo-
darz. Kochał kwiaty i otaczał się nimi. 
Z zapałem uprawiał ogród. Siał, ple-
wił, podlewał. Prowadził gospodar-
stwo domowe. Najpierw samodziel-
nie, a potem przy wsparciu dwóch 
gospodyń. Śp. pani Zosi, następnie 
nieocenionej pani Irenki. Lubił ich 
kuchnię. Tradycyjną, polską, kresową, 
śląską… Nie był wybredny. Wszystko 
mu smakowało. Uwielbiał słodycze 
i ciasta. Zwłaszcza torty. Wspomniana 
p. Irenka 18 lat mu pomagała. Trwała 
przy nim do końca, także w chorobie, 
odwiedzając w Domu Księży Eme-
rytów. Otaczała troską i opieką. Była 
podporą...

Śp. ks. proboszcz A. Szubka. Człowiek 
wrażliwy i wielkiego serca. Otwarty 
też na potrzeby innych. Nieobcy był 
mu los chorych i cierpiących. Dlatego 
też włączał się do organizacji akcji do-
broczynnych. Zachęcał z ambony do 
ofiarności. Prowadził „Caritas”. Prosił 
i zarazem dziękował…

Śp. ks. radca Adam Szubka. Pracow-
nik Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Bogdanowicach, z prawie 30-let-
nim stażem. Współpracował z dyrek-
cją, gronem pedagogicznym, rodzica-
mi. Lubiany przez dzieci i młodzież. 
W sposób barwny i obrazowy wyja-
śniał im tajemnicę Królestwa Bożego. 
W swych rozważaniach i głoszonym 
Słowie Bożym opierał się głównie 
na Ewangelii. Ciekawie opowiadał. 
Prostym językiem… A w swej pamię-
ci przechowywał olbrzymie liczby 
udzielonych ślubów, chrztów; dzieci 
pierwszokomunijnych, bierzmowa-
nych, etc. Był z nich dumny… I choć 
choroba ostatnimi laty spowolniła 
jego odbiór rzeczywistości, przypo-
minał sobie jednak różne wydarzenia 
z życia… Żył nimi, oglądał zdjęcia, ka-
sety i płyty DVD, nagrania TV Głub-
czyce; archiwizował je. A w lokalnej 
prasie – „Głosie Głubczyc” czy „Rzeczy 
Powiatowej” szukał informacji o Bog-
danowicach, parafii, kościele, jego 
osobie i znajdował. Zbierał na pamiąt-
kę kolejne roczniki „Kalendarza Głub-
czyckiego”, zaznaczając zakładką waż-
ne dlań treści.

Śp. ks. Adam Szubka. Założyciel i opie-
kun wielu formacji modlitewnych. 
Ośmiu róż różańcowych, Grupy Mi-
łosierdzia Bożego, Grupy Wynagra-
dzającej, Margaretek, czyli małych 
różańców za kapłanów. Dbał o rozwój 
duchowy swoich owieczek. Towarzy-
szył im we wspólnych spotkaniach, 
przewodniczył modlitwie. Zjednywał 
wiernych. Duchowy mentor...

Śp. ks. kustosz Adam Szubka. Zakoń-
czywszy ziemską wędrówkę, powró-
cił do Bogdanowic. Odprowadzony 7. 
grudnia na miejsce wiecznego spo-
czynku po uroczystej Mszy Św. i cere-
monii pod przewodnictwem ks. bpa 
Rudolfa Pierskały. Pożegnany przez 
rodzinę, księży, władze samorządowe, 
przedstawicieli różnych środowisk, 
przybyszów z zewnątrz i wiernych 
parafian. Spoczął obok swych zacnych 
poprzedników: ks. Józefa Swobody 
i ks. Kazimierza Jońca. Niech odpoczy-
wa w pokoju…

Śp. ks. kapelan Adam Szubka. Za Hora-
cym mógłby powiedzieć: „Non omnis 
moriar” (Nie wszystek umrę).

Śp. ks. Adam Szubka…

Maria Farasiewicz – w imieniu 
władz samorządowych gminy, po-
wiatu i lokalnej społeczności


