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CITTASLOW
 INNA STRONA NOWOCZESNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ  MIAST DOBREGO ŻYCIA
Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka

powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow. Pierwsze miejscowości
z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkana-
ście miesięcy później powołano  Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow.

Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w
założenia zrównoważonego rozwoju.  Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla
polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.  Przede wszystkim
stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego
charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwór-
czość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji go-
ścinności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i no-
watorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności

z ciągłym i przemyślanym   rozwojem. Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkań-
ców, które zobowiązały się realizować cele ruchu, czyli wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Obecnie
w sieci, poza licznymi miastami z Warmii i Mazur, są również ośrodki z innych regionów Polski (Kalety, Murowana Goślina, Nowy Dwór
Gdański, Prudnik, Rejowiec Fabryczny). Na całym świecie do ruchu należy 225 miast z 30 krajów. Siedzibą biura Międzynarodowej Sieci
Miast Cittaslow jest włoskie miasto Orvieto.

Aktualnie o status miasta Cittaslow starają się dwie miejscowości:
Nowy Staw z woj. pomorskiego oraz Głubczyce z woj. opolskiego.

Zgodnie z harmonogramem przystępowania, oba miasteczka pracują aktualnie nad wypełnieniem kryteriów samooceny miasta.
Po zakończeniu prac pretendenci gościć będą członków Komisji Certyfikującej, którzy ocenią zgodność zapisów ze stanem faktycz-
nym. Uzyskanie oceny w wysokości 50 +1% otworzy im drogę do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w stowarzyszeniu.
Przewidywany termin przystąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow International - październik 2016

 W sieci Cittaslow witamy drugie miasteczko z Opolszczyzny.
 8 września, Głubczyce pomyślnie przeszły certyfikację do Cittaslow. Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Miast Cittaslow Artur
Wrochna z przedstawicielami Urzędu, Głubczyckiej Rady Seniorów i Komisją Certyfikacyjną po odwiedzeniu m.in. parku
miejskiego, Muzeum Powiatowego oraz Biblioteki Miejskiej w Głubczycach jednogłośnie stwierdzili, że miasto zasługuje

na przystąpienie do Międzyna-
rodowej Sieci Miast Cittaslow.
Spełnienie kryteriów samooce-
ny weryfikowali również przed-
stawiciele Prudnika, Kalet,
Olsztynka oraz biura ds. Citta-
slow Urzędu Marszałkowskie-
go  w Olsztynie.
 Komisji przewodniczył Krajowy
Koordynator Sieci,  Artur
Wrochna.

  Opr. Jan Wac na podst.
  http://cittaslowpolska.pl/

index.php/pl/miasta-cittaslow,
   Nowe miasta w Cittaslow
www.cittaslowpolska.pl,

www.cittaslow.org
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Ziemię szanujcie, odpady segregujcie
To prosta sprawa i fajna zabawa!!
Na papier, szkło, plastiki są specjalne pojemniki
Zielony pojemniczek- na szklany słoiczek
Niebieskie kontenery- na stare papiery
A żółte pojemniki- są na plastiki
Wystarczy tak mało, by chronić ziemie całą!
Więc pamiętajcie dorośli i dzieci:
Byle jak nie wyrzuca się śmieci!
Aby przyrodę ratować, warto śmieci segregować!!

SEGREGACJA ODPADÓW
TO TWÓJ  OBOWIĄZEK

SEGREGOWANIE ODPADÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!
SEGREGUJ PAPIER

Do pojemnika lub worka koloru NIEBIESKIEGO
Wrzucaj makulaturę, czyli:

       Gazety i czasopisma,
Książki, zeszyty,
Torby papierowe,
Tekturę i karton,
Katalogi, foldery, mapy,
Papier biurowy, koperty,

Opakowania kartonowe po napojach,
sokach, mleku

SEGREGUJ PLASTIK
Do pojemnika lub worka  koloru  ŻÓŁTEGO  wrzucaj:

˘ Plastikowe butelki po sokach, napojach,
 wodach mineralnych,

˘ Pojemniki po chemii gospodarczej
 (np. po płynie do mycia naczyń, po szamponie),

˘ Pojemniki po artykułach sypkich,
˘ Kubki po jogurtach, serkach itp.
˘ Folie opakowaniowe, worki, reklamówki,

Pojemniki po serkach, jogurtach itp. .należy w
miarę możliwości wypłukać z resztek jedzenia,

 by nie przyciągały zwierząt.

SEGREGUJ SZKŁO
Do pojemnika lub worka koloru ZIELONEGO wrzucaj:

Butelki po winie, piwie
i innych napojach alkoholowych,

Butelki po sokach  i napojach,
˘ Słoiki po dżemach,

       przetworach, kawie
˘ Opakowania szklane

 po pokarmach dla dzieci,
Szklane opakowania

 po kosmetykach,
˘ Butelki bez nakrętek,

kapsli, korków.
NIE WRZUCAJ:

Termometrów, strzykawek,
Opakowań po lekarstwach,

Porcelany, ceramiki, doniczek,
Żarówek i lamp neonowych,

Wyrobów ze szkła kryształowego,
˘Kineskopów, naczyń żaroodpornych

CIEKAWOSTKI:
Wrzucając do odpowiedniego kosza
stos gazet o wysokości 125 cm
oszczędzisz 6 metrowe drzewo.
Z 35  zużytych plastikowych butelek
można wyprodukować bluzę z polaru.
Energia odzyskana z jednej tylko
torby plastikowej pozwala oświetlić pokój 60
watową żarówką przez 10 minut.
Wrzucając do odpowiedniego kosza jedną
szklaną butelkę zaoszczędzisz energię potrzebną
do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godz.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
      Spotykamy się dzisiaj w Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach - powiedział dyr.
ZOKiS  Stanisław Krzaczkowski otwierając gminną uroczystość „Dnia Nauczy-
ciela”-  w  jednym z tych miejsc, w którym, jak pisał Andrzej Frycz Modrzewski,
kształtowana jest młodzież do wszystkiego co w życiu  potrzebne, aby w sposób
szczególny podziękować Nauczycielom, Wychowawcom oraz wszystkim  Pra-
cownikom przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów,  prowadzonych przez
gminę jak i przez stowarzyszenia, za wysiłek uczenia i wychowania młodego
pokolenia mieszkańców naszej gminy.
Średniowiecznym hymnem z XIIIw. Raduj się Matko Polsko w pięknym wykona-
niu chóru Gimnazjum Nr 1  rozpoczęliśmy tę uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.Jest to  okazja by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego.
Pozwólcie zatem Państwo, że przedstawię  jak   przed wiekami o nauczycielach i
szkole mówił Andrzej Frycz Modrzewski w rozprawie O naprawie Rzeczypospo-
litej w księdze "O szkole".
Są to słowa pisane w XVI wieku, ale które nic nie straciły na swojej aktualności.
Istnieje stary i od początku społeczności przyjęty obyczaj, iż państwo ma stara-
nie o szkołach, z których dobrego urządzenia wynika wielka chluba żywota
ludzkiego , z zaniedbywania zaś - wypaczenie i zło.
Dlatego ustanowiono osobne miejsca, dokąd młodzież miała się udawać w
celu zdobycia nauki; przełożonymi jej czyniono nauczycieli, aby udzielali naj-
lepszych umiejętności, nadawali zbawiennymi wskazówkami ogładę temu bar-
dzo niebezpiecznemu wiekowi i kształtowali go do wszystkiego, co w życiu
potrzebne. Obyczaj to znamienity, a urząd pełen największego trudu.
Zrozumiejmy tedy, jak bardzo piękny i użyteczny dla ludzi jest stan nauczyciel-
ski, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności i z którego tyle
korzyści zwykły czerpać wszystkie inne stany. Dlatego tak wiele mówię o jego
znakomitości i godności, abyśmy pamiętali, iż trzeba go wszelkimi sposobami
bronić i ochraniać przed przewrotnością mniemań i zuchwalstwem ludzi na-
szego wieku.. Po tej oficjalnej części    nastąpiły miłe  chwile wręczania nagród
Burmistrza przeplatane występami uczniów i chóru Na zakończenie były jeszcze
słowa podziękowania,  życzenia i kwiaty  od Burmistrza Adama Krupy, dyr. Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Komendanta Hufca ZHP, prezesa Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.
Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia  na stanowisku kierowniczym
otrzymali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych:
Bożena Majka                   Dyrektor Gimnazjum Nr 1
Jolanta Wojtuś                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
Anna Pyrczak                    Dyrektor Przedszkola Nr 1
Joanna Radecka                Dyrektor Przedszkola Nr 2
Małgorzata Kunicka         Dyrektor  Przedszkola Nr 3
Tadeusz Wojciechowski  Dyrektor Zespołu Szkół w Lisięcicach
Maria Bernacka                 Wicedyrektor Gimnazjum Nr 1
Mariola Bedryj                   Wicedyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach
Mariusz Kruk                      Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
     Burmistrz Głubczyc przyznał nagrody następującym nauczycielom  za
  osiąganie wysokich  wyników  w pracy dydaktyczno - wychowawczej:
  Ewa Dąbrowa, Jolanta Farenholz, Sylwia Zarychta Gimn.nr 1,   Małgorzata Szusz-
kowska, Ilona Osiowska SP. Nr 1, Bogusława Kaczmar, Joanna Mróz, Elżbieta
Tantała SP Nr 2,  Lucyna Satarowska  Przedszkole Nr 1,   Bogusława Gawłowska,
Ks. Krzysztof Wójtowicz  ZS w  Pietrowicach, Piotr  Kowalczyk  ZS w Lisięcicach
      W bieżącym roku szkolnym  dwóch nauczycieli,  pozytywnie przeszło kil-
kuletnią procedurę awansu zawodowego, zdali egzamin  na którym otrzymali
maksymalną liczbę punktów, co nie często się zdarza i uzyskali stopień na-
uczyciela mianowanego,  Agnieszka Wiciak  Szkoła Podstawowa Nr 1,  Marta
Górska Walaszek  Zespół Szkół w Lisięcicach
    Nauczyciele i pracownicy oświaty, którym chcemy serdecznie podziękować
za długoletnią wzorową pracę:
Bogumiła Szałankiewicz     Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1,
Urszula Małek, Maria Cichoń, Maria Krówka, Jan Krówka  Gimnazjum nr 1

WOJEWÓDZKIE
OBCHODY

 DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ 2016

 12 października 2016 r. w  Teatrze im. J. Ko-
chanowskiego w Opolu, odbyła się wojewódz-
ka uroczystość z okazji Święta Edukacji Naro-
dowej. Uczestniczyli w niej m.in.: Wojewoda
Opolski, Opolski Kurator Oświaty oraz Wice-
kurator, przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego, parlamenta-
rzyści naszego województwa, przedstawiciele
instytucji i środowisk oświatowych, kościel-
nych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, pracownicy oświaty. W trakcie
uroczystości zostały wręczone odznaczenia
państwowe i nagrody. Złoty Krzyż  za długolet-
nią służbę otrzymała Bożena Majka dyrektor
gimnazjum w Głubczycach. Brązowy krzyż za
długoletnią służbę oraz Medal Komisji Edukacji
Narodowej otrzymał  Marek Malewicz nauczy-
ciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach. Nagrodę Ministra Edukacji otrzymał Pan
Waldemar Lankauf nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Głubczycach a zarazem Zespołu
Szkół   w Pietrowicach. Nagrodę Opolskiego Ku-
ratora Oświaty otrzymali:  Zofia Bancala nauczy-
ciel Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Głubczycach oraz  Bogdan Kulik dy-
rektor Zespołu Szkół w Pietrowicach.

                                                                    Red.

(FOTO STR. 2 GG)
                                      FOTO DO STR. 6   >>>
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VI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
ORAZ   KONKURS PLASTYCZNY
"JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA"
     19 października 2016 r w Zespole Szkół w Pietrowicach  odbył
się VI Powiatowy Konkurs "Wiedzy o Świętym Janie Pawle II"

skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych i szkół  gimnazjalnych
naszego powiatu. Patronat honoro-
wy objął Józef Kozina Starosta Po-
wiatu Głubczyckiego. Celem konkur-
su było poznanie życia św. Jana

Pawła II oraz inspirowa-
nie uczniów do podej-
mowania postaw wiel-
kiego autorytetu, jakim
jest św. Jan Paweł II. Or-
ganizatorami byli Staro-
stwo Powiatowe, Powia-
towy Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno -
Pedagogicznego oraz

Zespół Szkół w Pietrowicach. W  konkursie wiedzy wzięło udział 34
uczniów z Zespołu Szkół w Bogdanowicach, w Baborowie, Gimna-

zjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2
i Zespołu Szkół w Pietrowicach.
   Konkurs plastyczny skierowany
do uczniów klas I- III szkół podsta-
wowych  pn. "Jan Paweł II w  oczach
dziecka" cieszył się bardzo dużym

zainteresowaniem i poziomem.
W konkursie udział wzięło 144
prac  z 11 szkół.  Wszystkim lau-
reatom serdecznie gratulujemy.
Konkurs Plastyczny
I  m. Oliwia Babiniec SP Gołu-
szowice, II m. Magdalena Ko-
walczyk ZS Lisięcice, IIIm.  Alek-
sandra Mułyk SP Grobniki,

Wyróżnienia: Adrian Puchała  SP Branice, Konrad Bielak
  ZS Lisięcice, Bożena Bryłka SP Gołuszowice,  Jakub Zarzewski
SP Grobniki, Karolina Witwicka  SP Pilszcz, Jakub Stelmach SP Grob-
niki, Łukasz Kleszczyński  SP Włodzienin. Zuzanna Antosz
SP Pietrowice, Zuzanna Halińska SP Branice
Konkurs Wiedzy -  Szkoły Podstawowe
I  m. Inga Kaśków, Dominika Zagwocka Szkoła Podstawowa nr 2,
 II m.  Zdzisław Malczewski Szkoła Podstawowa nr 2
III m.Julia Śledzik, Weronika Hipnarowicz Zespół Szkół w Baborowie
Szkoły Gimnazjalne
I  m. Emilia Gużda, Katarzyna Kopera,  ZS  w Pietrowicach
II m. Karolina Tyburczy, Agnieszka Krawiec Gimnazjum nr 1
III m. Natalia Ganczarska, Karolina Dąbrowa Gimnazjum nr 1
                                                                      Joanna Wołoszyn

DZIEŃ PATRONA
W ZESPOLE SZKÓŁ W PIETROWICACH

     Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocz-
nym obchodom Dnia Patrona Szkoły św. Jana Pawła II, któ-
re odbyły się 21 października 2016 r. w Zespole Szkół
 w Pietrowicach. Zgromadziliśmy się, aby oddać hołd
wdzięczności  Naszemu Patronowi za wielką osobowość
i za to, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
     Swoją obecnością zaszczycili nas: ksiądz dziekan Ryszard
Polasz, proboszcz parafii Równe ks. Krzysztof Cieślak, pro-
boszcz parafii Opawica ks. Roman Smolarz, proboszcz para-
fii Braciszów
ks. Krzysztof
Wójtowicz, a
także starosta
powiatu głub-
czyckiego  Jó-
zef  Kozina,
b u r m i s t r z
Głubczyc Adam Krupa       z
przedstawicielami Rady
Miejskiej, Dyrektor PODN
w Głubczycach Iwona
Kusznier .
    Uroczystości rozpoczę-
ły się mszą św. w pietrowickim kościele, którą odprawili księ-
ża, którzy  zwracając się do całej szkolnej społeczności skie-
rowali piękne  słowa  m.in. na temat autorytetu Jana Pawła II
i Jego nauk, z których powinniśmy  korzystać w życiu co-
dziennym.
   Następnie wszyscy udali się do szkoły na uroczystą aka-
demię. Najpierw  dyrektor- Bogdan Kulik przywitał wszyst-
kich zebranych, a następnie samorząd uczniowski przypo-
mniał najważniejsze chwile z życia Świętego JPII.
Następnie podsumowany został Konkurs Wiedzy o Janie
Pawle II i Konkurs Plastyczny- Jan Paweł II w oczach dziec-
ka, po czym Starosta Józef Kozina i Dyrektor PODN Iwona.
Kusznier wręczyli nagrody wszystkim zwycięzcom. Warto
podkreślić, że w konkursie plastycznym udział  wzięło 144
prac  z 11 szkół  a w konkursie wiedzy 34 uczniów.
Pięknym i nastrojowym akcentem całej naszej uroczystości
był koncert  pod kierunkiem  Józefa Kaniowskiego w wyko-
naniu rodziny Federowicz.
W trakcie akademii pan Adam Krupa wręczył nagrody Burmi-
strza Głubczyc Pani Marioli Bedryj wicedyrektorowi Zespołu
Szkół oraz ks. Krzysztofowi Wójtowiczowi. Na zakończenie
ciepłe słowa skierował do nas ks. dziekan Ryszard Polasz od-
wołując się do wartości i postawy  Naszego Patrona.
    Dzień Patrona jest dla naszej szkoły dniem tak wyjątko-
wym,  jak wyjątkowym był Jan Paweł II. Kolejny raz przeko-
naliśmy się, że emocje związane z Jego osobą powodują
wzruszenie i skłaniają do refleksji. Jego idee i myśli są wiecz-
nie żywe w naszych sercach i  codziennych działaniach.

                                                          B. StarczewskaDZIEŃ NAUCZYCIELA
W naszej szkole nie mogło zabraknąć uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 18.10.2016 r.
    Wśród uczniów, grona pedagogicznego i pracowników szkoły mieliśmy zaszczyt gościć Bożenę Besz Zastępcę Dyrektora i
Janusza Olechnowicza Dyrektora Wydziału Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu.
    Z okazji tego święta mogliśmy zobaczyć bardzo ciekawy, wymowny z domieszką humoru spektakl w wykonaniu naszych uczniów
pod kierunkiem Pana Waldemara Lankaufa, który otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę "Zasłużony
dla Kultury Polskiej". Serdecznie Panu gratulujemy i dziękujemy za miło spędzony czas. Dziękujemy również Samorządowi Uczniow-
skiemu za życzenia, miłe sentencje i upominki własnoręcznie wykonane.   W trakcie uroczystości Bogdan Kulik dyr.  ZS wręczył
pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom "Nagrodę Dyrektora".                                      Anna Sarota - Borszowska
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 "WYKORZYSTAJ CZAS NA ŻYCIE"

Swoją odwagą i siłą dają nam Panie piękną lekcję życia i tego, jak
bardzo trzeba je cenić, jak bardzo trzeba być w życiu uważnym i
nauczyć się cieszyć codziennością, obecnością przy nas dru-

giego człowieka. Powinniśmy czerpać przykład z postawy Pań,
bo właśnie to Panie najlepiej wiedzą, że warto walczyć o każdy
dzień i w pełni wykorzystać swoje życie - tymi słowami Pani
Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda przywitała bohaterki fil-
mu dokumentalnego "Chce mi się żyć" podczas uroczystej pre-
miery. Była to jednocześnie inauguracja kampanii społecznej dla
kobiet z zaawansowanym rakiem piersi "Wykorzystaj czas na
życie".
     Film "Chce mi się żyć" przedstawia sylwetki 4 Polek, które
chorują na zaawansowanego raka piersi. Wszystkie niedawno
dowiedziały się o nawrocie, co je w pierwszym momencie zała-

mało i sprawiło, że straciły ochotę do życia. Choć każda z nich
inaczej radzi sobie z nową sytuacją, to łączy je jedno - siła życia.
Pokonały depresję, postanowiły walczyć i maksymalnie wyko-
rzystać czas na życie. Są aktywne zawodowo i społecznie, a ich
życie, oprócz nowego elementu, jakim jest leczenie, niewiele róż-
ni się od tego sprzed diagnozy. Film wyreżyserowała znana do-
kumentalistka Athena Sawidis.(...)
   O raku piersi mówi się dużo. Wiedza społeczeństwa na temat
tego nowotworu dotyczy głównie profilaktyki i badań skrinnin-
gowych, które pozwalają wykryć chorobę we wczesnym sta-
dium i ją wyleczyć. Inaczej to wygląda w przypadku zaawanso-
wanego raka piersi, który wciąż jest tematem tabu. Zaawanso-
wany rak piersi jest chorobą nieuleczalną, dlatego niechętnie
poruszaną w mediach i w debacie publicznej. Tymczasem po-
stęp medycyny i nowe możliwości terapeutyczne sprawiły, że
stał się chorobą przewlekłą. (....)
     Kampania "Wykorzystaj czas na życie" uzyskała honorowy
patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Part-
nerami kampanii są: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej,
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Program Edukacji
Onkologicznej, Fundacja "Tam i z powrotem", Polskie Amazonki
Ruch Społeczny, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Stowa-
rzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum, Fundacja Alivia,
Fundacja "Rak'n'Roll", Fundacja "Onkocafe"
i Fundacja OmeaLife. Kampania jest realizowana z grantu edu-
kacyjnego przekazanego przez firmę Pfizer Polska (....)

Opr. na podst.mat. nadesłanego przez: Karolina Wichrowska Star-
szy Konsultant ds.PR , więcej na HTTP://WWW.EXPERTPR.PL/
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PODSUMOWANIE   WSPÓŁZAWODNICTWA
 SPORTOWEGO  SZKÓŁ

  GMIN  POWIATU  GŁUBCZYCKIEGO
W  ROKU  2015/2016

Szkoły Podstawowe - 11 szkół:
I m. PSP Kietrz                      59 pkt.
II m.  SP Baborów                45 pkt.
III m.  ZS Lisięcice               36 pkt
IV m.  SP  1 Głubczyce         34 pkt.
V m. SP 2 Głubczyce            23 pkt.
VI m. PSP  Pilszcz                   9 pkt.
VI m PSP Nasiedle                 9 pkt.
VII m. SP Bogdanowice        6 pkt.
VIII m.  SP Gołuszowice        5 pkt.
IX m. PSP Nowa Cerekwia    4 pkt.
X  m. PSP  Pietrowice            3 pkt.
Szkoły Gimnazjalne- 5 szkół
I m.  Gimn.Kietrz                     60 pkt.
II m. Gimn. Baborów             41 pkt.
III m. Gimn. Nr 1 Głubczyce 35 pkt.
IV m. Gimn. Bogdanowice     6 pkt.
V m. Gimn. Lisięcice              13 pkt.
Szkoły Ponadgimn. - 4 sszkoły
I m. ZSM  40 pkt.
II m.ZSO -35 pkt.
III m. ZS  Kietrz - 17 pkt
IV m. ZS CKU -  4 pkt
Gminy
I m.  Gmina Głubczyce          97 pkt.
II m. Gmina Kietrz                 73 pkt.
III m. Gmina Baborów          43 pkt.

Najlepszy sportowiec powiatu.
Oceniane były osiągnięcia uczniów-sportowców w konku-
rencjach rozgrywanych w ramach Kalendarza Szkolnych
Igrzysk Sportowych w kategorii szkół podstawowych, gim-
nazjalnych  i ponadgimnazjalnyc
Kolejność miejsc:
Szkoły Podstawowe ( wpłynęło 9 wniosków ):
 I m. - Bartosz Rudziński-  Szkoła Podstawowa nr 1
 II m. - Kacper Łacyk -Zespół Szkolno-Przedszkolny Kietrz
 III m.-Szymon Ślepecki  -  Szkoła Podstawowa nr 1
Najwszechstronniejsi uczniowie-zawodnicy
 Bartosz Dominik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilszczu
Szkoły  Gimnazjalne ( wpłynęło 6 wniosków ):
I m. -  Maja Śliwa                        -  Gimnazjum Kietrz
II m. -  Bartosz Gałązka                - Gimnazjum Nr 1 Głubczyce
III m. -  Maciej Matusz                  - Gimnazjum Nr 1 Głubczyce
Najbardziej wszechstronny uczeń-zawodnik:
Tomasz Błasiak                  - Gimnazjum Baborów
Szkoły Ponadgimnazjalne (wpłynęło 4 wnioski ):
I m.  -  Roksana Wysz              -  Zespół Szkół Mechanicznych
II m.  -  Marcin Duda            -  Zespół Szkół w Kietrzu
III m. -  Michał Cyganek -  Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych

                           Przewodniczący Posiedzenia
                                                           Bożena Bąk
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SPOTKANIA Z KULTURĄ W ZSM
W świetlicy Zespołu Szkół Mechanicz-

nych odbyło się spotkanie młodzieży z dr Barbarą
Piechaczek - dyrektor Powiatowego Muzeum Zie-
mi Głubczyckiej.
   Wizyta przedstawiciela jakże ważnej instytucji
kulturalnej związana była z realizacją społeczne-
go projektu o nazwie "Spotkania z kulturą", a ad-
resowanego do uczniów klas pierwszych
w ramach przedmiotu wiedza o kulturze.
    Barbara Piechaczek w swej prelekcji w sposób
jasny i klarowny przedstawiła funkcjonowanie
 i rolę Powiatowego Muzeum jako instytucji kul-
tury. Swą wypowiedź zilustrowała przygotowaną
na tę okoliczność prezentacją multimedialną za-
wierającą informacje o działalności muzeum. Opa-
trzyła je ciekawym komentarzem i dygresjami, ucie-
kając się do wydarzeń historycznych związanych
z naszym regionem. Nie omieszkała także zaprosić
uczniów MECHANIKA do PMZG, zwiedzania
wystaw, uczestnictwa w tzw. lekcjach muzealnych
i innych przedsięwzięciach organizowanych przez
instytucję, którą kieruje.
      Nasi młodzi przyjaciele z uwagą  i w skupieniu
wysłuchali interesującego gościa, nagradzając jego
wystąpienie gromkimi brawami. Były ciepłe słowa
podziękowania i symboliczny bukiet kwiatów.
     Wizyta dr Barbary Piechaczek - historyka sztu-
ki to kolejne spotkanie w ramach w/w projektu
edukacyjnego.  Jego dopełnieniem będzie niewąt-
pliwie wyjście z młodzieżą do Powiatowego Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej i żywy kontakt z jego
zbiorami . To już wkrótce!
     A za miesiąc kolejne "Spotkanie z kulturą"
w murach ZSM i nowy ciekawy gość!
                                              Maria Farasiewicz

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
      4 października br. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia oznaczeń dla zasłużo-
nych dla kultury polskiej oraz medali Gloria Artis. Na to zaszczytne spotkanie
został zaproszony głubczyczanin - Waldemar Lankauf, który został uhonoro-
wany odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" .
    Aktu nadania owej odznaki dokonała w imieniu ministra kultury Piotra Gliń-
skiego pani wiceminister Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W. Lankuaf znalazł się w gronie
dziewięciu wybitnych osób wyróżnionych przez Ministerstwo Kultury.
 Warto przypomnieć, iż Waldek Lankauf to nauczyciel języka polskiego w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Głubczycach. Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury pro-
wadzi młodzieżową grupę teatralną GŁOSY. Lecz nie tylko tu! Także w Głogów-
ku i K-Koźlu. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru
Dzieci i Młodzieży PWST  we Wrocławiu.
      Można by rzec, że "uteatralnił" Głubczyce , do których przybył w 2006r.
Założył tu bowiem szereg grup scenicznych ( dziecięcych i młodzieżowych).
Ma na swym koncie wiele nagród
i wyróżnień zdobytych na ogólnopolskich festiwalach, przeglądach i konkur-
sach teatralnych. Mało tego! Należy do czołówki najlepszych instruktorów
teatru dzieci i młodzieży w Polsce. Promuje ziemię głubczycką na arenie krajo-
wej. Od lat przygotowuje ok. 15 premier rocznie. To rekordowa liczba! Twórczy
i pracowity, posiada niezwykłą wyobraźnię sceniczną. Jego teatr wizji plastycz-
nych zachwyca widzów i jurorów.
    Gratulujemy Waldkowi tak prestiżowego odznaczenia i życzymy dalszych
sukcesów na niwie artystycznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym i zawodowym.
                                                                                                Maria Farasiewicz

GORĄCZKA ZŁOTA 2016 NAGRODZONA
   Na początku października tego roku Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu doko-
nał podsumowania kolejnej akcji  GORĄCZKA ZŁOTA zorganizowanej w ramach ogólnopolskiego
konkursu PCK. Rzecz związana była ze zbiórką groszówek (1gr, 2gr, 5gr) wśród uczniów gimnazjów  i
szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. A trwała dwa miesiące. Od kwietnia do końca maja. Zebrane
na etapie wojewódzkim "drogocenne kruszce" zostały przekazane do siedziby Okręgowego PCK,
gdzie je zważono i przeliczono. Laureat poprzedniej edycji -głubczycki MECHANIK- po raz kolejny
wziął udział w tej akcji. Ogółem zebrano tu 24kg tychże groszówek! Szkoła stanęła na podium, zdoby-
wając II miejsce w województwie tak w kategorii największej kwoty pieniężnej, jak i w ilości zebranych
groszówek, przypadających na jednego "zbieracza złota". I miejsce w tym konkursie przypadło Ze-
społowi Szkół Elektrycznych w Opolu.
   To szlachetne przedsięwzięcie zorganizowała i sfinalizowała Maria Farasiewicz - rzecznik idei PCK na
ziemi głubczyckiej przy współpracy z Beatą Lehun - koordynatorem akcji "Młoda krew ratuje życie" oraz
Lucyną Łatą - nauczycielem-bibliotekarzem.
   Panie te, podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, otrzymały stosowne podziękowania, a wręczyła je
prezes głubczyckiego klubu HDK PCK - Elżbieta Kubal.
Dyplomy zaś, adresowane do społeczności ZSM, opatrzone
pieczęciami Regionalnego PCK, zostały złożone na ręce dy-
rektora ZSM -  Jana  Łaty.
   Gratulujemy MECHANIKOWI sukcesu w tej jakże pięknej
akcji charytatywnej, z której dochód został przeznaczony na
organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z ubogich
rodzin.                                                         Redakcja ZSM
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XXXIII HARCERSKI RAJD JESIENNY
"GRANICZNYM SZLAKIEM"

 07-08 października odbył się XXXIII Harcerski Rajd Jesienny
"Granicznym Szlakiem", w którym udział wzięły zuchy, harcerze,
instruktorzy ZHP, nauczyciele oraz młodzież szkolna z terenu po-
wiatu głubczyckiego. W piątek rano w Szkole Podstawowej nr 1
odbył się krótki apel i oficjalne otwarcie tegorocznej edycji rajdu
z udziałem Burmistrza Głubczyc, a zarazem Przewodniczącego RPH
Pana Adama Krupy oraz przedstawicieli służb mundurowych. Po
części oficjalnej młodzież udała się do Równego skąd rozpoczęła
swoją wędrówkę na trasie: Równe - Dobieszów - Mokre - Mokre
Kolonia - Pietrowice. Podczas rajdu patrole poszerzały swoją wie-
dzę na temat służb mundurowych, bezpiecznego poruszania się
po drogach, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej po-
mocy, a także metodyki harcerskiej. Punkty kontrolne obstawio-
ne były przez harcerzy z drużyn "Paradox" i "Tropiciele" oraz
służby mundurowe: 10. Opolską Brygadę Logistyczną w Opolu,
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Komendę Powia-
tową Policji i Komendę Powiatową Państwowej Staży Pożarnej w
Głubczycach.

Po dotarciu do Zespołu Szkół w Pietrowicach, zakwaterowaniu
i posileniu się ciepłym posiłkiem uczestnicy rajdu nabrali sił na
śpiewy i zabawy, które trwały aż do późnych godzin wieczor-
nych. Ze względu na niebyt sprzyjającą następnego dnia pogo-
dę zaplanowana trasa została odwołana. Wszystkie zajęcia meto-
dyczne odbywały się na terenie Zespołu Szkół w Pietrowicach.
Jednak by tradycji stało się zadość harcerze starsi wybrali się do
Parku ks. biskupa Antoniego Adamiuka, by w imieniu wszystkich
uczestników rajdu jesiennego złożyć wiązankę kwiatów przed ta-
blicą pamiątkową patrona naszego hufca.

Po obiedzie i kolejnej porcji gier i zabaw nadszedł czas na apel
podsumowujący cały rajd, na który przybyli zaproszeni goście:
Pan Kazimierz Bedryj z-ca Burmistrza Głubczyc, Pani Mariola Be-
dryj z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Pietrowicach, Pan Bogdan
Kulik członek Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w
Pietrowicach, Pan bryg. Wojciech Semeniuk Komendant PPSP w
Głubczycach, Pan Mjr Mariusz Jarosławski ze Śląskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej w Raciborzu, Pani Podporucznik Karolina
Banaszak i Starszy Szeregowy Rafał Korzeniowski z 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej w Opolu, Starszy Sztabowy Marek Dą-
browski z KPP w Głubczycach.

Mimo iż w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała patrole bawi-
ły się świetnie, a wszyscy uczestnicy rajdu zostali nagrodzeni i
wrócili do domu z pucharami oraz dyplomami. W XXXIII Harcer-
skim Rajdzie Jesiennym "Granicznym Szlakiem" wzięło udział ok.
130 osób. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim
sponsorom, współorganizatorom, całemu  zapleczu logistyczne-
mu, instruktorom ZHP, nauczycielom oraz wszystkim bez których
ten rajd nie mógł by się odbyć i już teraz zapraszamy na przyszło-
roczną XXXIV edycje Harcerskiego Rajdu Jesiennego "Granicz-
nym Szlakiem".                                                  dh. Joanna Kuc
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach w dniu:

1. 03.10.2016 r. wykazy obejmujące przeznaczone
         do zbycia n/w nieruchomości:
a) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach

przy ul. Warszawskiej nr 8/6 wraz ze sprzedażą ułamkowej
części gruntu z działki nr 446/16 o powierzchni 0,0182 ha.

b) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach
przy ul. Żeromskiego nr 8/10 wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 205/
33 o powierzchni 0,0425 ha.

Z dniem 14.11.2016 r. upływa termin do złożenia wnio-
sku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie,
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo
osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nierucho-
mości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

2. 06.10.2016 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do
zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach
przy ul. Kochanowskiego nr 12/5 wraz z oddaniem w użyt-
kowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr
313/25 o powierzchni 0,0297 ha.

Z dniem 17.11.2016 r. upływa termin do złożenia wnio-
sku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie,
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo
osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nierucho-
mości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

3. 12.10.2016 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do
zbycia nieruchomość położoną w Głubczycach przy ul.
Żeromskiego, oznaczoną według ewidencji gruntów jako
działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej pow. 0,7884 ha;

Z dniem 23.11.2016 r. upływa termin do złożenia wnio-
sku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie,
której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo
osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nierucho-
mości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

4. 14.10.2016 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do
zbycia nieruchomość położoną w Głubczycach przy ul.
Wrocławskiej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako
działka nr 207/12 o powierzchni 0,0184 ha;

                                                 >>> dok. str. 12 >>>

 XVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN
7-OSOBOWYCH MĘSKICH I ŻEŃSKICH
OLIMPIAD SPECJALNYCH
06-09.10.2016 w Koninie odbył się XVII Ogólnopolski Turniej

Piłki Nożnej 7-osobowych drużyn męskich i żeańskich Olimpiad
Specjalnych.

Reprezentacja województwa opolskiego składała się z najlepszych
piłkarzy klubów Olimpiad Specjalnych w tym dwóch zawodników i
dwie zawodniczki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
z Głubczyc. Drużynę męską reprezentowali Jakub Bielski oraz absol-
went Sebastian Wilczyński, który obecnie uczęszcza na Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Głubczycach. Drużynę żeńską reprezentowała
Karolina  Mir-
ga i Patrycja
Hołda.

Po przyjeź-
dzie na miejsce
zostaliśmy za-
kwaterowani
w hotelu Atut
w Licheniu.
Wi e c z or e m
udaliśmy się
do Konina na
c e r e m o n i ę
otwarcia zawodów, podczas której wystąpili : Szkoła Tańca i Baletu
FART z Konina, wokalista Łukasz Komar Muszyński oraz Dawid Krzy-
żanowski z pokazem freestyle football.

 W imprezie uczestniczyło  260 zawodników z niepełnosprawno-
ścią intelektualną z 16 Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia
Olimpiady Specjalne Polska. Celem zawodów była popularyzacja
piłki nożnej oraz podsumowanie efektów szkoleniowych uzyska-
nych w czasie treningów.

Mecze rozgrywane były od piątku do niedzieli na stadionie piłkar-
skim im. Mariana Paska przy ul. Dmowskiego. Nasza reprezentacja
podzielona była na dwie drużyny Opolskie 1 (chłopcy) oraz Opolskie
2 (dziewczęta). Turniej rozpoczął się grami obserwowanymi, po któ-
rych drużyny trafiały do poszczególnych  grup. Trzeba przyznać iż
pogoda nam nie dopisała. Było zimno i mokro lecz żaden z zawodni-
ków się nie poddał i walczył do końca.   W trakcie zawodów zawodnicy
mogli wziąć udział w programie  "Zdrowi Sportowcy"  z projektami :
Zdrowe Oczy, Zdrowy Uśmiech, Sprawne Stopy, Zdrowy Słuch, to
znaczy że wszyscy zo-
stali przebadani przez
specjalistów z  da-
nych dziedzin nauki
lekarskiej.

Mecze nie
były łatwe i każde zdo-
bycie bramki przycho-
dziło niezmiernie trud-
no. Nasi reprezentan-
ci walczyli bardzo
dzielnie do samego
końca zdobywając
I miejsce Opolskie 1
(chłopcy) oraz III miejsce Opolskie 2 (dziewczęta).

W niedzielę po dużych wrażeniach odbyła się ceremonia dekoracji,
podczas której otrzymaliśmy upragnione medale.

Opiekę nad zawodnikami sprawował nauczyciel wychowania fizycz-
nego Dariusz Szałagan.    Dariusz Szałagan
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DOŻYNKOWE ŚWIĘTO
11 września 2016 roku w Grobnikach odbyło się Święto

Plonów.  Mieszkańcy wsi uczest-
niczyli w korowodzie, który wyru-
szył spod remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej  do kościoła pa-
rafialnego.

Tam odprawiono Mszę Świętą
dziękczynną za tegoroczne zbiory.
Nieodzownym elementem święta i
korowodu był wieniec dożynkowy
w kształcie Korony Maryjnej, wy-
konany przez mieszkanki naszej wsi

Niecodzienny przemarsz i Eucha-
rystię uświetniła muzyka orkiestry
dętej. Ponieważ z tradycji polskiej
wywodzi się też festyn dożynkowy,
to i takiego w Grobnikach nie za-
brakło. Wszyscy uczestnicy mogli
m. in. skosztować bogracza, obej-
rzeć występy dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Grobnikach, podziwiać
mistrzowskie popisy zaproszonych
tancerzy (Natalii Kawa, Michała
Wysockiego), posłuchać raz jesz-
cze orkiestry dętej i pobawić się
przy muzyce zespołu Matt Music.

Sołtys wsi Grobniki, Rada Sołec-
ka i Stowarzyszenie Przyjaciół Po-
joannickiej Wsi Grobniki  IOAN-
NES dziękują wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniu tegorocz-
nych  dożynek

     Wojciech Malik

72. ROCZNICA PRZYBYCIA I TRANSPORTU POWSTAŃ-
CÓW WARSZAWSKICH  DO STALAGU 344 LAMSDORF
     6 października  2016r. w Miejscu Pamięci Narodowej w Łam-
binowicach odbyły się uro-
czystości upamiętniające
72. rocznicę przybycia I
transportu Powstańców
Warszawskich do Stalagu
344 Lamsdorf. Od paź-
dziernika 1944 roku do
Lamsdorf przybyło ok. 6
tys. żołnierzy biorących
udział w Powstaniu War-
szawskim. W obchodach
uczestniczyli byli jeńcy
Stalagu 344 Lamsdorf, wła-
dze województwa na czele
z wojewodą, władze samo-
rządowe, związki komba-
tanckie, przedstawiciele lo-
kalnych szkół i instytucji.
Komendę Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w
Głubczycach reprezento-
wała drużyna harcerska
"ISKRA" z Lisięcic.
Po uroczystości de-
legacje złożyły kwia-
ty i zapaliły znicze
przed Pomnikiem Po-
wstańców Warszaw-
skich - Jeńców Sta-
lagu 344 Lamsdorf.
       Dh. Joanna Kuc

OGŁOSZENIE
  Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 8 listopada 2016 r. odbędzie się III przetarg ustny nie-

ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 485/
12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Karola Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 89 251,00
zł + VAT 23%. Wadium wynosi 9 000,00 zł.

2. 15 listopada 2016 r. odbędą się:
a) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości lokalowej (boks garażowy nr 7), położonej w Głub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działki nr 435/19. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 12 355,00 zł. Wadium wynosi 1 240,00 zł.

b) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 586 o powierzchni 0,2920 ha, położonej
w Lisięcicach przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 30 406,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 3 050,00 zł.

3. 21 listopada 2016 r. odbędzie się II przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomość lokalowej (lo-
kal o mieszkalny o pow. użytkowej 23,03 m2), położonej w Głub-
czycach przy ul. Bałuckiego nr 2/5 wraz z oddaniem w użytkowa-
nie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 477/5. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 16 600,00 zł.

Wadium wynosi 1 660,00 zł.>>>>

4.  6 grudnia 2016 r. odbędzie się VI przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem byłego gimnazjum, oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działki nr 621/52, 621/59 i nr 546/4 o łącznej powierzchni
1,4919 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Raciborskiej nr 23.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 779 642,00 zł.

 Wadium wynosi 78 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte są w ogłoszeniach o przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

         OGŁOSZENIE >>>> dok. ze str. 11
  Z dniem 25.11.2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez

osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieru-chomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
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ECHO  PARTNERSKIEJ  WIZYTY W DUCHU EUROPY
     Sto osób z Północnej Nadrenii Palatynatu z wizytą w Głubczycach,
      mieście partnerskim, gminy związkowej Rockenhausen.
      Stuosobowa grupa, niezmiernie oczarowana krajem i ludźmi, kulturą i gościnnością,
powróciła do domu z Głubczyc, miasta partnerskiego gminy związkowej Rockenhausen. Na
pięciodniowy nasz  pobyt przygotowano niezwykle interesujący program, z wycieczkami,
zwiedzaniem miast i występami artystycznymi.
     Po 13 godzinnej podróży, goście z Północnej Nadrenii zostali serdecznie przywitani a także
ugoszczeni przygotowanym przez pracowników DPS  w Klisinie bufetem, przez polskie rodzi-
ny partnerskie, jak i kolegów strażaków,
      Goście z Niemiec zostali uroczyście powitani przez Panią dyr. tego DPS, Małgorzatę Trzna-
del-Krywko, starotę głubczyckiego Józefa Kozinę, burmistrza Adama Krupę oraz przewodni-
czącego Stowarzyszenia Partnerstwa Rodzin Bolesława Buniaka. Panie Yvon Pander  z Roc-
kenhausen i Bronia Furtak  z Głubczyc wspomagały jako tłumaczki grupę z Nadrenii w trakcie
całego pobytu.
     Następnego dnia rozpoczęły się bardzo urozmaicone zajęcia: "Gesangvereinskapelle" i
"Keiper-Akkordeon-Orchester" wspólnie, nie tylko jako reprezentanci Północnej Nadrenii,
lecz również Europy, z hasłem "My budujemy Europę", wyruszyli do starego, polskiego,
królewskiego miasta Krakowa. Zanużeni w polskie opowieści, prowadzeni przez niemieckoję-
zycznego przewodnika, wkroczyli na Wawel, z jego zamkiem i katedrą. Towarzyszyła im i
pomagała Bronia Furtak, tłumaczka niemieckich i polskich stowarzyszeń mieszkańców. Nad-
reńczcy byli bardzo zachwyceni miastem i jego wspaniałościami, takimi jak: sukiennice, ko-
ściół  Mariacki z przewspaniałym ołtarzem Wita Stwosza, historyczny rynek - największy w
Europie plac targowy.
    Dalsza  droga obydwu stowarzyszeń i oficjalnych gości wiodła do miejscowości Sromow-
ce Wyżne przy granicy ze Słowacją. Kilkugodzinny spływ tratwami zafascynował uczestni-
ków wspaniałymi krajobrazami Parku Narodowego Tatr Wysokich. Wieczór rozbrzmiewał w
regionalnym stylu w Hotelu Sokolica.
     Członkom niemieckiej i polskiej straży pożarnej, zaplanowano udział w różnych akcjach,
14 niemieckich strażaków było zszokowanych bardzo interesującą wyprawą do Twierdzy w
Srebrnej Górze w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie komendant Timo Blummert, odpalił lont w armacie.
10 km spływ pontonem po rwącej rzece na długo pozostanie w ich pamięci - tak jak strzelanie
do bramki armatkami wodnymi, czy też gra w "paint-ball".
     Zwieńczeniem programu wizyty Zawodowej Straży, było rodzinne popołudnie z piecze-
niem prosiaka. Ralf Muru, komendant straży pożarnej z Dielkirchen i inicjator partnerskiej
współpracy strażaków, określił tę wizytę mianem "niezapomniana". Szczególnie chwalił ser-
deczność i koleżeńskość.
    Po zwiedzeniu Głubczyc w niedzielny poranek, obydwa zespoły muzyczne "Gesangverein-
skapelle" i "Keiper-Akkordeon-Orchester" pod kierownictwem Heiko Opp'a miały  swój wiel-
ki koncert. Muzyka łączy i porusza narody, co udowodniła licznie zgromadzona publiczność.
Na wielkiej scenie przy historycznym ratuszu "Głubczyckie Dni Kultury" rozbrzmiewały mar-
szami, walcami, składankami muzyki tanecznej, muzyką współczesną, aż po klasykę i polskie
melodie ludowe. Ukoronowaniem wizyty był "wieczór przyjaźni i integracji" w sali balowej
Hotelu Domino. Michael Cullman, burmistrz gminy związkowej Rockenhausen, w swoim prze-
mówieniu podkreślił znaczenie partnerstwa w duchu europejskim. Dla wszystkich narodów
celem do osiągnięcia, powinna być przyjazna Europa bez granic.
    Burmistrz Rockenhausen, Karl Heinz, See Bald wspominał pierwsze spotkania i początki
partnerstwa przed 12 laty. Chwalił osiągnięcia partnerskiej współpracy i jej działalność na
wielu płaszczyznach.
Burmistrz Adam Krupa mówił, że  może  jedynie potwierdzić słowa wypowiedziane przez See
Balda i Cullmana. Wspomniał jak wielką pracę przy tworzeniu partnerstwa mieszkańów wyko-
nali Bolesław Buniak i Christian Angne. Buniak i Angne wyrazili swoją dumę z sukcesów
wspólnej pracy i nawiązanej przyjaźni, dziękując wszystkim, którzy im w tym pomogli.
      Obydwie orkiestry z Rockenhausen, swoim kunsztem i doborem repertuaru oczarowały
zgromadzoną publiczność, dodając blichtru temu wieczorowi. Zagrane na zakończenie wy-
stępu "Oda do radości" i "Marsz regimentu" zostały nagrodzone długimi owacjami na stoją-
co. Zabawa i tańce zakończyły się długo po północy. Dla muzyków następnego dnia rozpo-
częła się trwająca aż 16 godzin z powodu korków, droga do domu. Pozostali goście powrócili
do swoich zaprzyjaźnionych rodzin, aby z nimi spędzić niedzielę, zanim w poniedziałek, po
wielkim i serdecznym pożegnaniu wyjadą do domu.
                                                                                                                                  Christian Angne.
                                                                                                       Tłumaczyła Bronisława Furtak.

SPOTKANIE
REKRUTACYJNE
DO PROJEKTU "AKCJA

„AKTYWIZACJA EFS"

20 października 2016 roku w sie-
dzibie Punktu Pośrednictwa Pracy
w Głubczycach odbyło się spotka-
nie rekrutacyjne do projektu reali-
zowanego przez Opolską Woje-
wódzką Komendę OHP w ramach
unijnej inicjatywy "Akcja  aktywi-
zacja - EFS". Głównym celem tego
projektu jest objęcie młodzieży
wsparciem, które ma prowadzić do
zatrudnienia. Projekt będzie realizo-
wany we współpracy z instytucja-
mi szkoleniowymi i pracodawcami,
obejmując działania umożliwiające
nabycie lub podwyższenie kwalifi-
kacji w danym zawodzie lub prze-
kwalifikowanie połączone ze stażem
u pracodawcy.

Projekt skierowany jest do mło-
dzieży w wieku 18-24 lata pozosta-
jącej bez zatrudnienia, której ogra-
niczenia materialne i środowisko-
we, a także zbyt niskie lub  brak
kwalifikacji zawodowych utrudnia
samodzielne nabycie umiejętności
skutecznych metod poszukiwania
pracy i udanego startu.

 Uczestnicy tego spotkania zo-
stali poinformowani o formach
wsparcia, z  których będą mogli
skorzystać w ramach tego projek-
tu. W pierwszej kolejności komisja
rekrutacyjna zapoznała się z  dekla-
racjami  uczestnictwa w projekcie
"Akcja  aktywizacja - EFS". W dru-
gim etapie rekrutacji  przeprowa-
dzone zostały rozmowy indywidu-
alne z potencjalnymi uczestnikami
projektu. Wszyscy zainteresowani
udziałem spełnili warunki uczestnic-
twa  i zostali pomyślnie zakwalifi-
kowani do udziału w projekcie.

        Mirela Rybeczka - Kuźnik
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                             "Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
                                                                             tam dobre serca mają.
                                   Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
                                                                             – ci nigdy nie śpiewają"
                                                     Johan Wolfgang von Goethe

               SENIORALIA 2016
ROZŚPIEWANA RODZINA SENIORÓW

W DOMU DZIENNEGO POBYTU
      Wszytko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj (5.10.2016)
świętowaliśmy ostatni dzień naszych bogatych Senioralii 2016.
       Pierwszego dnia był Kolorowy Marsz ulicami naszego pięknego
miasta, w którym wzięli udział seniorzy, dzieci i młodzież przebrana w
stroje  retro. To wtedy otrzymaliśmy z rąk Burmistrza Głubczyc  Ada-
ma Krupy klucz do naszego miasta! Uczestnicy marszu występowali
potem w krótkich programach "na temat" w Sali pod Aniołem.
          Mieliśmy wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych – był Wie-
czór Poezji Seniorów: Franciszki Delanowskiej, Ryszarda Baranow-
skiego, Zygmunta Kosowskiego, Janiny Zabierowskiej i Marii Kra-
wiec – oczywiście w reżyserii i prowadzeniu Marii Frasiewicz, która
również miała swój recital w "Klubie na Skrzyżowaniu"  MOK.
    Pan Waldemar Lankauf wyreżyserował dwa spektakle teatralne
"Łysa śpiewaczka", grana przez zaproszoną młodzież z Kędzierzy-
na-Koźla oraz "Moralność Pani Dulskiej" w wykonaniu naszej głub-
czyckiej młodzieży.
     Odbyły się dwa bardzo ważne i piękne koncerty: koncert uczniów
i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej oraz koncert chórów
CHALO pod kierunkiem Tadeusza Eckerta, Cantamobile pod kierun-
kiem Ewy Maleńczyk oraz Dziarski Senior i Feniks pod kierunkiem
Józefa Kaniowskiego.
      Uczestniczyliśmy w  spotkaniu  w ramach Akademii Myśli i Sło-
wa w Galerii Pasjonatów – wykład na temat "Diety Dąbrowskiej -
prosty sposób na oczyszczenie organizmu, poprawienie zdrowia
i samopoczucia" prowadziła Stefania Franków.
        Nie można pominąć naszych spotkań z dziećmi i młodzieżą. Se-
niorzy odwiedzili  dzieci w przedszkolach by wspólnie świętować
Dzień Seniora i Dzień Przedszkolaka. Z młodzieżą naszego "Rol-
niczaka" braliśmy udział w warsztatach kulinarnych i artystycz-
nych, wiele radości dała nam ta wymiana doświadczeń "międzypoko-
leniowych"!
        Dzisiaj przyszedł czas na nasz Dom Dziennego Pobytu. Zapro-
szeni goście  zobaczyli widowisko artystyczno-muzyczne w wykona-
niu seniorów naszego Domu pt. "Rozśpiewana rodzina seniorów". A
czegóż tam nie było! Wspólne śpiewanie piosenek ze słowami  naszej
nieocenionej Pani Franciszki Delanowskiej do  znanych  melodii.
         Były wiersze Pani Franciszki recytowane przez seniorów "Żeby
nam się chciało chcieć", "Nowy kredyt na życie" i wiele,  innych.
     Seniorzy ilustrowali ludowe piosenki śmiesznymi scenkami: "Nie
siadaj, nie gadaj, nie zalecaj mi się", "Wydymane ciastko z dziurką",
"Kasia i Feluś", wystąpił u nas również "Zimny drań". >>>>

  >>>> Mieliśmy wspaniałą Panią Jesień z koszem owo-
ców dla publiczności i wszechmocną Wróżkę-Czarodziejkę,
która obdarowywała nas młodością...
   Oprawę muzyczną zawdzięczamy niezastąpionemu Panu
Mieczysławowi Fedorowiczowi, który tak jak nikt potrafi
rozśpiewać i roztańczyć nas wszystkich.
        Niezwykłe doznania zawdzięczamy seniorom nasze
          go  Domu Dziennego Pobytu:
   Franciszce Delanowskiej, Teresie Czyżewskiej, Marii
Głowiszyn, Julii Fedyn,  Marii Artymiak, Zofii Hołyńskiej,
Monice Folta, Teofili Kłak, Helenie Gawłowskiej,  Łucji
Biłozur, Stanisławie Wiącek,  Stanisławie Forystek i Alek-
sandrowi Sozańskiemu. Nad całością czuwała Małgorza-
ta Góralska terapeuta zajęciowy DDP.
         Przyszedł też czas na oddanie przez seniorów klu-
cza do naszego pięknego miasta, ale jak zapewnił nas Pan
Burmistrz Adam Krupa – to tylko formalność. Mimo, że
już nie mamy klucza, to nadal możemy "rozrabiać", robić
hałas i zadymę – bo z tego wynikają same dobre rzeczy.

                                                                Liliana Dąbrowa

76. ROCZNICA UTWORZENIA
BATALIONÓW CHŁOPSKICH

    7 października, w przeddzień  76. rocznicy utworzenia
Batalionów Chłopskich harcerze Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach zgromadzili się na
Placu Bp. A. Adamiuka  przy klasztorze o.o. Franciszkanów
przed tablicą pamiątkową zasłużonego działacza PSL Wła-
dysława Zaremby. Tu wysłuchali  wiceprezesa Zarządu
Powiatowego PSL  Władysława Kurka, który w paru sło-
wach przypomniał losy i dokonania wielkiego działacza PSL
Władysława Zaremby. Po krótkim przemówieniu harcerze
oraz przedstawiciele służb mundurowych,  burmistrz Głub-
czyc Adam Krupa, prezes Usług Komunalnych Stanisław
Szczerbak i wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL Wła-
dysław Kurek złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową.

Dh. Joanna Kuc
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OD PRZEDSZKOLA
DO SENIORA

     Ucząc okazywania szacunku oraz tolerancji dla osób
starszych współpracujemy  z seniorami, co owocuje chę-

cią podejmowania działań wła-
snych i przyjmowania inicjaty-
wy z zewnątrz przez dzieci
z Przedszkola nr 3.
     19 września bieżącego roku
wzięliśmy udział w obchodach
"Senioraliów 2016 - kolorowym
marszu", których tematem prze-
wodnim był styl "retro". Dzieci
uśmiechnięte i pełne wrażeń ra-
zem z seniorami, młodzieżą
szkół podstawowych          i
szkół średnich maszerowały
ochoczo ulicami miasta do ra-
tusza. W "Sali pod Aniołem"
podziwiały występy kolegów

rówieśników, starszych oraz seniorów. Następnego dnia
dzieci zaprosiły członków Stowarzyszenia Obywatelskie-
go III Wieku do naszego przedszkola, między innymi za-
gościli byli pracownicy Oświaty: Pan Jan Bażyński, Pani
Teresa Idziak, która czytała dzieciom bajkę. Nie zabrakło
wrażeń i radości także w czasie wspólnych działań pla-
stycznych, przyśpiewek, okrzyków, piosenek. Po przygo-
towanym wcześniej poczęstunku dzieci podziękowały za
prezenty.
   Współpraca z seniorami jest okazją do poznawania tra-
dycji, zwyczajów, obyczajów oraz wspólnego ich kulty-
wowania. To niezapomniane chwile, które dostarczają ra-
dosnych przeżyć. Ważne jest, aby przemijający czas wno-
sił nowe wartości i zapisał się jako piękne wspomnienia.
Jesteśmy przekonani, że to, czego uczymy naszych przed-
szkolaków na zawsze zapisze się w ich pamięci i zaowocuje
w kolejnych etapach ich życia.

WRZEŚNIOWE ATRAKCJE  DZIECI
W PRZEDSZKOLU NR 1

     Już od pierwszych dni września przedszkole tętni życiem. 1.09.2016r.
starszaki z grupy ,,Pszczółki'' reprezentowały nasze przedszkole pod
Pomnikiem Czynu Zbrojnego  na uroczystym apelu z okazji 77 rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana, w celu podtrzymania
i rozwijania poczucia tożsamości narodowej.
   Aktywne od pierwszych dni września starszaki 19.09.2016r. uczestni-
czyły również w Senioraliach 2016.  Cała uroczystość rozpoczęła się
przemarszem ulicami miasta z Domu Dziennego Pobytu do Sali Ratusza
,,Pod Aniołem''. Dzieci zaprezentowały piękny taniec w stylu retro do
utworu Czerwonych Gitar ,,Nie zadzieraj nosa''. Impreza pokazała jak
społeczność przedszkolna i szkolna integruje się z seniorami, dzięki
czemu dzieci uczą się szacunku dla ludzi starszych.
     Kolejna inicjatywa to spotkanie pensjonariuszy z Domu Dziennego
Pobytu z przedszkolakami z okazji Międzynarodowego Dnia Przed-
szkolaka. Zaproszeni do naszego przedszkola goście, panie i panowie
mieli możliwość
uczestniczenia
we wspólnych
zabawach. Po-
szczególne gru-
py przedszkola-
ków zapraszały
gości do swo-
ich sal i bawiły
się z nimi przy-
pominając so-
bie tradycyjne zabawy kołowe ze śpiewem: ,,Stary Niedźwiedź'' , ,,Mam
chusteczkę haftowaną'', ,,Ojciec Wigiliusz'', ,,Julijanka'', ,,Dwóm tań-
czyć się zachciało'', ,,Nie chcę Cię znać'' Zaproszeni panie i panowie
byli naprawdę przejęci rolami, w atmosferze radości bawili się z przed-
szkolakami.
      Wspaniałą tradycją naszego przedszkola jest również obchodzone
co roku w różnej formie ,,Święto Pieczonego Ziemniaka''. W tym roku
nasze przedszkolaki udały się do Stadniny Koni przy ul. Warszawskiej.
Niezwykłym przeżyciem dla dzieci i cudowną atrakcją był przejazd ko-
lorową lokomotywą.
     Dzieci miały mnóstwo pytań związanych z tą atrakcją, niektóre po
raz pierwszy w życiu jechały pociągiem, ale było fajnie. Następnie mia-
ły możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych, rywalizowały
ze sobą, wykazywały się zwinnością, zręcznością i umiejętnością współ-
zawodnictwa. Największą atrakcją była zabawa w tunelach zbudowa-
nych ze słomy, a że dzieci są pomysłowe to potrafiły wiele nie okazując
zmęczenia.
   We wszystkich tych atrakcjach brały udział zaproszone dzieci z Przed-
szkola Nr 6 w Opolu. Były one bardzo szczęśliwe i zaskoczone wspa-
niałą  zabawą i wspólną biesiadą. Po tych wszystkich atrakcjach nad-
szedł czas na spożywanie pysznych ziemniaczków, które upiekły się w
ognisku. Dzieci zjadły z apetytem i czas było wracać do przedszkola.
     Już następnego dnia nasze przedszkolaki miały okazję uczestniczyć
w zabawach związanych z czarami i magią. Do naszego przedszkola
przybył magik, który uczył je czarować, wypowiadać zaklęcia. Było
tajemniczo, magicznie, ale i radośnie, gdy dzieciom udało się coś wy-
czarować. Z zaciekawieniem wsłuchiwały się w kolejne zaklęcia i wpa-
trywały się w to, co ręce magika chowały i wyjmowały. Najważniejszym
dla nich było to, że też potrafią wypowiadać magiczne zaklęcia i znają
ich bardzo wiele. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie -
facebook ul.Kochanowskiego 33 Głubczyce.
                                   Małgorzata Grąziowska - Wojnarowicz

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ  SENIORA
1. O każdej dnia i roku porze,
                                          zawsze uśmiechaj się seniorze.
2. Każdego ranka, gdy tylko wstaniesz,
                           najpierw gimnastyka, potem śniadanie.
3. Fatygi na to nigdy nie żałuj
                                          i na "dzień dobry" żonę ucałuj!
4. Jeśli ci własne zdróweczko w cenie,
                                              to już dzisiaj porzuć palenie.
5. Nawet lekarz z doświadczenia radzi:
                              przejażdżka na rowerze ci nie zawadzi.
6. Posłuchaj starszych kolegów nauki,
                               patrz na kobiety jak na dzieła sztuki!
7. Pogoń i wyścig pozostaw chartom,
                       zdrowiem za pośpiech płacić nie warto.
8. Pozostaw innych problemów szereg
                                       i na codzienny wyrusz spacerek.
9. Jeżeli w diecie przesadziłeś odrobinkę,
                                         połknij natychmiast witaminkę.
10. Powtarzaj zawsze: spoko człowieku!
                                               A sędziwego dożyjesz wieku.
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  "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ"
01.10.2016r. harcerze  Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach wzięli udział w Uroczystości Patrio-
tycznej poświęconej ugrupowaniu "Wolność i Niezawisłość" -
Kryptonim "Olimpia" w miejscowości Gościęcin.
      "WiN" działał w Gościęcinie w latach 1946-1950. Niestety,
żaden z członków tego ugrupowania  nie dożył chwili upamięt-
nienia ich działalności.
      Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu kolumny marszo-
wej do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na
uroczystą Mszę Świętą prowadzoną przez Księdza Proboszcza
Zygfryda Waskin i Księdza Tadeusza Isakowicz-Zaleski. Po mszy
zaproszeni goście w asyście Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego i orkiestry dętej oraz harcerzy udali się przed budynek
Wiejskiego Domu Kultury, gdzie członkowie rodzin "Żołnierzy
Wyklętych" odsłonili tablicę pamiątkową, by następnie złożyć
wieńce, kwiaty i znicze. Żołnierzom niepodległościowego pod-
ziemia i opozycji antykomunistycznej niegodzącym się na znie-
wolenie i sowietyzację Ojczyzny oddajemy należne cześć i chwa-
łę. Mieszkańcy Gościęcina, październik 2016 r."
 - głosi tekst na tablicy upamiętniającej żołnierzy.
      W uroczystościach wzięli udział opolscy parlamentarzyści,
władze województwa, powiatu oraz poszczególnych gmin. Po
oficjalnej części programu na zaproszonych gości czekała trady-
cyjna wojskowa grochówka. Na zakończenie odbył się koncert
orkiestry dętej i występy lokalnych zespołów.

                                                                           Dh. Anna Mazur

BOGUMIŁ PACHLA
 SANMED

PRYWATNA  PRAKTYKA  LEKARSKA
BRANICE

UL. SZPITALNA 18
BADANIA USG, SPIROMETRIA I EKG

ORAZ PORADY.
REJESTRACJA TELEFONICZNA 575 438 878
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W DNIACH 07. - 09.10.2016R.
ODBYŁY SIĘ ZAWODY

WG PRZEPISÓW ŚWIATOWEJ
FEDERACJI  KARATE/ WKF/

POLISH OPEN X INTERNATIONAL
GRAND PRIX BIELSKO BIAŁA

   W zawodach startowało 1119 zawodników w 1697 osobo
zgłoszeń z 143 klubów z 31 państw. Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do Głubczyce reprezentowali:

1. Szymon Cieślik 2.Maciej Kowalczyk, 3. Jakub Patryjach,
4.Mateusz Stankiewicz, 5.Klaudiusz Leliński 6.Maciej Fiet 7.Mi-
chalina Jung, 8. Julia Hac, 9. Emilia Klein  10.,Oliwia Rojek,
11.Anna Paruszewska, 12.Marta Fiet, 13.Wiktoria Sawicka. Były
to największe zawody jakie odbyły się w Polsce, zdobycie punk-
towej pozycji było wielkim wyzwaniem zmuszającym do stocze-
nia co najmniej 4 walk i tak:Marta Fiet w kata 9 lat zajęła 5 miej-
sce, Wiktoria Sawicka w kata 9 lat zajęła również 5 miejsce, Klau-
diusz Leliński w kata 10 lat zajął 5 miejsce, Julia Hac w kata 10 lat
zajęła 7 miejsce, Mateusz Stankiewicz w kata 11 lat zajął 7 miej-
sce, Julia Hac w kata 10 lat zajęła 7 miejsce. Po wielu stoczonych
walkach brązowy medal w kata 8 lat zdobyła Anna Paruszewska
oraz Szymon Cieślik w kata 16-17 lat/junior/ zdobył brązowy
medal, przegrywając o wejście do finału z gospodarzem 2 lata
starszym, kadrowiczem Polski 3-2.Przed Szymonem za tydzień
Mistrzostwa Polski WKF w Białymstoku. Dziękuję zawodnikom
za wspaniałą postawę oraz wsparcie ich rodziców.

   J0710

 DENMARK OPEN,
      Troje badmintonistów Technika Głubczyce: Szymon Ślepec-

ki, Mateusz Golas i Maja Jan-
ko uczestniczyło w prestiżo-
wym turnieju Denmark
Open, który gromadzi  na
starcie najlepszych zawodni-
ków z Danii jak i Europy. Da-
nia to od wielu lat kraj wio-
dący w Europie prym w tej
dyscyplinie sportu. Zawody
odbywały się  w miejscowo-
ści Odense 19-22.10.2016r.
gdzie równolegle toczył się
turniej najlepszych zawodni-
ków na świecie wśród senio-
rów.  Nasi zawodnicy mieli
okazję podziwiać ich  grę, To
ci którzy zdobywali medale
na Igrzyskach Olimpijskich w
Rio. Mateusz wraz z Majką
bardzo dobrze spisali się na
tej imprezie zdobywając dwa
medale w grze podwójnej,
Mateusz wywalczył srebrny
krążek, a Maja brązowy.
  Serdecznie gratulujemy.
PK

22 PAŹDZIERNIKA 2016R. W ŁODZI
ODBYŁY SIĘ ZAWODY KARATE

WKF/ŚWIATOWEJ
FEDERACJI KARATE/ VIII INETR-

NATIONAL CHAMPION CUP
   W zawodach startowało
240 zawodników z 22 klu-
bów. Ludowy Zespół Spor-
towy Karate-Do Głubczy-
ce reprezentowali: Szymon
Cieślik, Maciej Kowalczyk,
Jakub Patryjach, Klau-
diusz Leliński, Michalina
Jung, Oliwia Rojek, Emilia
Klein oraz Anna Paruszew-
ska. Start naszych zawod-
ników wykazał ich profe-
sjonalne przygotowanie i
umiejętności. Złote meda-
le w kata 14 -15 lat oraz
kata 16 -17 lat zdobył Szy-
mon Cieślik, srebrne me-
dale w kata 10 -11 lat zdo-
była Oliwia Rojek oraz w
kata 8-9 lat Anna Paru-
szewska, brązowe medale
w kata 14 -15 lat Maciej
Kowalczyk oraz Julia Hac
i Klaudiusz Leliński w kata

10-11 lat. Organizatorowi dziękuję za profesjonalne przeprowadzenie
zawodów do czego przyczynili się wysokiej klasy sędziowie.
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 1600 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

stronach - podstawowy moduł - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,

przy większej ilości cenę można negocjować.
   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 1600 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10. każdego miesiąca.
 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane  i opubli-
kowane listy  oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowa-

nia  tekstów i zmiany tytułów;
Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze  informacyjno -turystycznym,

promującym  powiat, gminę i miasto Głubczyce, .
Serwis skupia się na propagowaniu,

i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

INFORMACJA
DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym ruchowo
mieszkańcem Gminy Głubczyce,

potrzebujesz załatwić osobiście sprawę
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

 zgłoś ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu

77 485 23 25 lub elektroniczne na  e-
mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzędu odwiedzi Cię     w
Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podać:
rodzaj sprawy do załatwienia,

numer telefonu  lub e-mail do kontaktu,
miejsce zamieszkania i ewentualny

termin   wraz z godziną
kiedy możemy Cię odwiedzić.

Burmistrz Głubczyc

ZATRUDNIĘ DO PRACY

W NOWOCZESNEJ CHLEWNI ROZRODU

 ŻUŻELA TEL. 500834618

OSOBY POTRZEBUJĄCE
 POMOCY W ZWIĄZKU

Z PROBLEMEM  ALKOHOLO-
WYM, NARKOTYKOWYM  LUB

PRZEMOCĄ W RODZINIE MOGĄ
JĄ UZYSKAĆ:

* w Punkcie Konsultacyjnym
budynek Urzędu Miejskiego,
 ul. Niepodległości 14, pok.24 (II p)
  tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania   Problemów
 Alkoholowych:
  we wtorki  w godz. 12.00 -14.00
  w piątki w godz.  9.00 - 11.00
  środy w godz. 14.00 - 16.00
*dyżury  terapeuty:    w poniedziałki

i środy w godz.  16.00  - 19.30  przez
telefon zaufania - bezpłatna infolinia:
   - codziennie od pon. do piątku w
godz. 8.00 - 14.00  tel  0800-475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy
/w Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   -  w piątki w godz . 14.00 - 16.00  (ter-

min spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-

Anon spotykają się w pomieszczeniach
Stowarzyszenia Głubczycki Klub Absty-
nenta      (budynek Urzędu Miejskiego w
Głubczycach ul. Niepodległości 14):  -
grupa AA  -  w każdą środę o godz. 18.00
grupa Al-Anon  -  w każdy wtorek

 o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta
czynny codziennie od godz.17.00

Fotografie  noworodków:
KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe
Janusz Baczkur,

 Głubczyce,  Grunwaldzka 2,
662 065 354
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w sierpniu i wrześniu

  w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Mirga Amanda
c.Karolinz Baborów

28.08.2016 17.50 2970/53

Stecko Nadia c.Eweli-
ny Zopowy 16.08.2016

17.10 3150/54

Szmalec Julia
c.Aleksandry Kietrz

13.08.2016 15.30 3250/56

Świrad Zuzanna
c.Bożeny Prudnik

10.08.2016 8.33 3700/55

Tichanów Amelia
c.Magdaleny Głubczyce
13.08.2016 22.45 2700/51

Wiśniewski Olivier
s.Urszuli Nysa

09.08.2016 11.20 3100/53

Ziółkowski Wiktor
s.Jolanty Debrzyca

02.08.2016 10.10 3540/55

Albert Milena
c.Barbary Grobniki

22.09.2016 10.05 3100/53

Babiarz Filip
s.Angeliki

03.09.2016 12.00 2860/54

Bryła Milena
 c.Katarzyny

02.09.2016 3.15 3400/57

Bugajska Marcelina
c.Kamili

02.09.2016 10.25 3500/55

Furman Rafał
s.Jowity Prudnik

24.09.2016 14.00 4130/60

Gąsior Zofia c.Klau-
dii Głubczyce

17.09.2016 21.55 3450/53

Gurazdowska Michalina
c.Magdy Kietrz

30.09.2016 0.45 3700/60

Ilnicki Mateusz
s.Natalii Dzierzysławi-

ce16.09.2016 6.35 3400/57

Kaczor Laura
c.Agnieszki Głuchołazy
14.09.2016 9.35 2750/53

Kamiński Franciszek
s.Karoliny Wrocław

18.09.2016 17.40 3850/58

Kanarski Wiktor
s.Alicji

02.09.2016 6.00 3650/60

Krupa Martyna
c.Ewy

08.09.2016 16.00 3200/58

Kulisz Aleksandra
c.Doroty Pilszcz

16.09.2016 12.00 2800/52

Kurpiela Michał
s.Katarzyny Mochów

29.09.2016 3.05 3300/55

Latus Szymon
s.Marioli Biała

21.09.2016 16.55 4100/56

Licznar Filip s.Kata-
rzyny Bodzanów

12.09.2016 12.55 3450/59

Łazinka Oliwia
c.Agaty Zopowy

26.09.2016 22.45 2770/49

Majcher Paweł
s.Kamili Głubczyce

15.09.2016 10.20 4500/59
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