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GMINA GŁUBCZYCE PRZYSTĄPIŁA DO KONKURSU
 NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016

    Zabytkowe śródmieście miasta Głubczyce (Plac bpa A. Adamiuka  oraz ul. Zakonna w Głubczycach),
Celem konkursu było  promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych
w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych decydujących
o jakości przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania
ładu przestrzennego. Organizator konkursu, Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego, wzo-
rem lat ubiegłych, przeprowadził konkurs także wśród internautów -  wpłynęły 684głosy, spełniające
warunki regulaminowe.
NAGRODA INTERNAUTÓW (II m) za najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego 2016

Więcej informacji na: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=15277
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   17.11. SS2016R. ODBYŁ SIĘ W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY 18. FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNO
- PROZDROWOTNEJ ORGANIZOWANY  PRZEZ  SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI

 Był on podzielony na osiem kategorii: soliści przedszkoli, zespoły przedszkoli, soliści klas I-III, zespoły klas I-III, soliści klas
IV-VI, zespoły klas IV-VI, soliści gimnazjum oraz zespoły gimnazjalne. W konkursie brały udział szkoły z Głubczyc i okolic.
Nauczyciele włożyli wiele serca i ciężkiej pracy w przygotowanie utworów uświetniających imprezę, przygotowanie przepięknej
dekoracji oraz ogólną organizację imprezy. Występy uczestników były cudowne. W przerwie festiwalu, gdy jurorzy poszli na
obrady, występowali: skrzypkowie i akordeoniści -  uczniowie naszej szkoły. Były też występy taneczne w wykonaniu klasy IV c.
Natomiast uczniowie szkoły specjalnej przygotowali występ z ruchem scenicznym. Festiwal uświetniły także pokazy karate .
Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Sądząc po  widowni, festiwal bardzo się podobał.     Anita Juzwiszyn, klasa IV c
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KRAJOWA MAPA
ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
      Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb
      każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie

każdej społeczności.
   Dlatego ważnym jest
tworzenie narzędzi, które
pozwolą na rzetelne i czy-
telne zidentyfikowanie
i przedstawienie, w tym
społecznościom lokal-
nym, skali i rodzaju zagro-
żeń oraz instytucji
współodpowiedzialnych
za zapewnienie bezpie-
czeństwa i porządku pu-

blicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia
oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagro-
żeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny
element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizo-
wanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Po-
winny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-
kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do
tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje ska-
talogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
* bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami sa-
morządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
* w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpie-
czeństwu publicznemu,
*  informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzysta-
niem platformy wymiany informacji.
    Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno
wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w
subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich
poczucie bezpieczeństwa.
Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych
112, 997.
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione
na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

RUSZA PROGRAM
"CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ"

        Nieograniczony dostęp do Internetu umożliwia szyb-
kie zdobywanie informacji, kontakty z innymi ludźmi,
czy wymianę danych.
      Świat wirtualny może jednak kreować inną rzeczywi-
stość i niebezpieczeństwa. "Cyberbezpieczny uczeń" to
program, który ma za zadanie uchronić dzieci i młodzież
przed takimi właśnie zagorzeniami. Skala niebezpieczeństw,
jakie można spotkać w Internecie jest niezwykle duża, a
świadomość użytkowników o możliwych zagrożeniach -
niska. Życie towarzyskie młodych ludzi praktycznie prze-
niosło się już do sieci. Ci, którzy nie nie posiadają kont na
portalach społecznościowych, często zostają wykluczeni z
otoczenia rówieśników.
      Niebezpieczeństwa, na jakie narażone są dzieci i mło-
dzież w Internecie, w znacznej części wynikają z braku pod-
stawowej wiedzy w zakresie obrony przed złośliwym opro-
gramowaniem, stronami wyłudzającymi dane, czy też celo-
wymi działaniami przestępców. Stąd pomysł stworzenia pro-
gramu edukacyjnego "Cyberbezpieczny uczeń", skierowa-
nego do dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie. Jest to pro-
gram, którego odbiorcami są także nauczyciele i rodzice.
    Program stworzyli policjanci z Wydziału do Walki z Cy-
berprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
a więc specjaliści, którzy na co dzień tropią w sieci prze-
stępców.  Dzisiaj w opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali
Braci Kowalczyków zostało podpisane porozumienie po-
między Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, Wo-
jewodą Opolskim oraz Kuratorem Oświaty w sprawie reali-
zacji programu "Cyberbezpieczny uczeń" na Opolszczyź-
nie. Program będzie realizowany do 2019 roku.

RZECZ O BEZPIECZEŃSTWIE
  30 listopada 2016r.  w sali konferencyjnej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Krętej odbyło się szkolenie doty-
czące zagrożeń. Zostało ono zorganizowane przez panią
prezes Zarządu Spółdzielni - Renatę Kulik. Uczestniczyli w
nim głubczyccy seniorzy jak i klasa III M - policyjna Ze-
społu Szkół Mechanicznych
  Szkolenie to prowadzone było przez profesjonalistów -
przedstawicieli służb mundurowych Komendy Powiatowej
Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszy resort
reprezentował starszy aspirant Krzysztof Kaczanek,a drugi
z-ca komendanta PSP kpt. Waldemar Hołownia.
    Spotkanie, o którym tu mowa, miało charakter prelekcji
wyżej wymienionych, ilustrowanej prezentacją multime-
dialną.  Krzysztof Kaczanek  przygotował wykład na temat
bezpieczeństwa w ruchu  drogowym pieszych, zwłaszcza
w wieku senioralnym, którzy w okresie jesienno-zimowym
ulegają największej liczbie wypadków. Tak we dnie jak
i w nocy. A zgromadzonych obdarował opaskami odbla-
skowymi, mogącymi uratować pieszemu życie. Nawiązał jed-
nocześnie do tzw. mapy zagrożeń, a związanej ze współ-
pracą mieszkańców z dzielnicowymi. Owa mapa to specjal-
na aplikacja Komendy Powiatowej Policji, na której można
zaznaczać potencjalne zagrożenia. St. asp. K.Kaczanek jako
kierownik dzielnicowych przedstawił także funkcje podle-
głych mu policjantów, ich kompetencje i zakres działań.
Grupę tę reprezentowała sierżant Ewa Cieślak >>>str.11

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC

 I OKOLIC
ZBLIŻA SIĘ ZIMA.

 NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
 NA OSOBY SAMOTNE, CHORE,

NIEPEŁNOSPRAWNE.
MOŻE POTRZEBUJĄ WSPARCIA.

KONTAKT DO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W GŁUBCZYCACH : UL.POCZTOWA 6A
TEL 77 485 29-22
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WYWIAD
Z BURMISTRZEM GŁUBCZYC
ADAMEM KRUPĄ
Red. Jan Wac.   W listopadowym  wywiadzie dla TV Pogranicze
odpowiadał Pan na list adresowany do TV którego nadawcą
była "młodzież".  W liście tym kilkakrotnie użyto sformułowa-
nia "że w Głubczycach nic się nie robi dla młodzieży".  Chciał-
bym, podjąć ten wątek, bo inny jest zasięg TV, inny GG.
       Dlatego  proszę o ustosunkowanie się  do tego twierdze-
nia, odpowiadając na moje pytanie - co robi się w Głubczy-
cach z myślą o młodzieży.
    Burmistrz  Adam Krupa.
Rzeczywiście list (anonim) był podpisany  „młodzież,” ale po-
dejrzewam, że  napisała go "młodzież" z czasów kiedy w Głub-
czycach funkcjonował jeszcze Miejski Dom Kultury (MDK),
 bo od wielu, wielu lat mamy Miejski Ośrodek Kultury (MOK),
ale dzięki wywołaniu tego tematu, możemy podyskutować, za-
kładając, że mamy na myśli młodzież szkolną w wieku gimnazjal-
nym i ponad gimnazjalnym, bo starsi to już dorośli - studenci lub
pracujący, a młodsi to dzieci. Szkoda że nie padły w nim żadne
propozycje nawet kosztowne lub trudne do zrealizowania prze-
cież  życzenia nic nie kosztują, więc co sobie żałować wystarczy-
ło  wykazać trochę chęci albo wyobraźni.
     Przejdźmy do listu. Jedną z pożytecznych dziedzin życia mło-
dzieży jest sport zorganizowany i nie zorganizowany.  Ten nie-
zorganizowany można realizować  w czasie wolnym indywidual-
nie lub grupowo na boiskach szkolnych - Orlik obok Gimnazjum
nr 1, nowym boisku  Szkoły Podstawowej nr 1, dołożymy w
przyszłym roku nowe boisko  obok Szkoły nr 2. Boiska te po
lekcjach szkolnych nie są zamykane na kłódkę przez woźnego.
Jest też dostępny kort tenisowy przy ul. Parkowej. Jest już jedna
siłownia, a będą następne w parku.
      „Starsza młodzież” organizuje sobie sama np. Ligę szóstek
piłkarskich i inne turnieje dla których spotyka się na treningach
w wolnym czasie, korzystając z Hali Sportowej ZOKiS
     Dla zainteresowanych sportem zorganizowanym, wyczyno-
wym który prowadzi do Igrzysk Olimpijskich mamy kluby: LKS
Technik, LZS Karate, LKS Taekwondo, oraz  KS Polonia, w które
Gmina inwestuje. Warto wiedzieć, że nasza gmina zajęła Im
w powiecie  we współzawodnictwie sportowym. Sporo imprez
sportowych proponuje  na 2017 rok organizator sportu nasza
Olimpijka Bożena Bąk.  (>>> str.7)
      Młodzież domaga się dostępu do Internetu - jestem tym za-
skoczony, 20 lat temu nie dziwiło by mnie to. Pomijając skompu-
teryzowane dość mocno społeczeństwo i szkoły jest jeszcze do-
stęp przez telefony komórkowe, tablety  i inne ….
    Jeżeli są osoby mające problem z dostępem do internetu  po-
lecam kilka stanowisk z bezpłatnym dostępem i pomocą fachową
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki. Dla niewtajemniczonych
dodam, że mieści się w Ratuszu na IIp. Dla mniej sprawnych
dostęp ułatwia winda.  Być może młodzież odczuwa brak dysko-
teki w Głubczycach. Tu nie deklaruję się organizowania dysko-
tek, bo przedewszystkim nie jest to zadanie gminy. Po drugie,
pamiętam lata kiedy w soboty odbywała się dyskoteka, to w
niedzięlę rano Usługi Komunalne sprzątały śmieci powysypy-
wane na jezdnię z kubłów, a te pokopane zbierano po mieście.
Zakupione za pieniądze podatników, nie wytrzymały  kadencji.
Wiem też,że młodziż zrzeszona w szkołach miewa dyskoteki, co
prawda pod nadzorem, ale to dla wspólnego bezpieczeństwa,
bo pewnych spraw nie można puszczać na żywioł, mogą się
wymknąć spod kontroli.

     Może młodzież chce się wyżywać muzycznie mamy w Głubczy-
cach Państwową Szkołę Muzyczną, może wokalnie mamy chóry
szkolne. Może teatralnie, plastycznie lub w modelarstwie i paru
innych dziedzinach polecam Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościusz-
ki 24 (>>>str.1) Można wyżywać się w ZHP, ZHR, jest jeszcze
Związek Strzelecki Strzelec, być  może pominąłem jeszcze inne
możliwości.
     Może młodzież chciałaby popływać - jeśli będą chętni na ba-
sen w Szkole nr2  można udostępnić w określone dni i godziny.
Jeśli ktoś ma większe potrzeby - w Kietrzu, Raciborzu, Krnovie.
       JW. Panie Burmistrzu,  myślę, że mimo istniejących  już
możliwości spędzania wolnego czasu,  w nowym Budżecie
Gminy na rok 2017 potrzeby młodzieży    zostaną  dostrzeżone
i znajdą się środki - powiedzmy - na zaspokojenie jej  potrzeb.
AK. Na pewno uwzględnimy, szkoda, że autorzy listu - anonimu
- niczego nie zaproponowali, ale mimo to przewidzieliśmy w Bu-
dżecie Gminy  na 2017: m.in. w parku miejskim STREET WOR-
KOUT za 55 000zł, siłownię FITNES za 30 000 zł, nowe boisko
przy SP nr 2 za 600 000 zł, dla młodszych plac zabaw za 150 000zł,
Wyczuwam  w liście  również nutę pretensji o bogato zorganizo-
wane życie towarzysko- rekreacyjnie dla osób starszych -  DDzP,
Rada Seniorów - tak to prawda, patrzę z podziwem na zaangażo-
wanie tych ludzi w organizowanie sobie  (proszę to podkreślić)
wolnego czasu, jestem pełen uznania dla nich i proszę wierzyć
udział gminy jest w tym niewielki.
       JW. Jak ocenia Pan końcówkę roku 2016,
       AK. Oceniam dobrze, choć były problemy z terminowym
 zakończeniem niektórych inwestycji.
     Jak Pan wie  zostałem zobowiązany przez mój Komitet Wybor-
czy do rozliczenia się programu wyborczego za minione dwa lata.
     Kończąc, chciałbym pierwszy tegoroczny wywiad zakończyć
życzeniami, aby rozpoczynający się Nowy 2017 Rok był w każdej
dziedzinie naszego życia lepszy niż ten który przechodzi do historii.
     JW. Dziękuję za rozmowę
                                  i życzę Panu Burmistrzowi tego samego.

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
       telefon zaufania - bezpłatna infolinia:   tel  0800-475 - 070
       - codziennie od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  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  (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się
        w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub
        Abstynenta (budynek Urzędu Miejskiego  ul. Niepodległo
        ści 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
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3
     czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
         - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce
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"STROFY O OJCZYŹNIE"
"Nie rzeczywistość sama , ale serce,
z jakiem ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory."
Od wielu już lat, pod koniec listopada młodzież z terenu
naszego powiatu uczestniczy w Powiatowym Przeglądzie

Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie", którego celem jest propagowanie piękna
polskiej poezji, upowszechnianie kultury słowa i sztuki recytacji, a przede wszyst-
kim wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami. Hasłem tegorocznej edycji
konkursu był cytat naszego wieszcza narodowego Henryka Sienkiewicza :

Konkurs recytatorski "Strofy o Ojczyźnie" odbył się 24.11.2016r.  w auli
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Organizatorami całego przed-
sięwzięcia była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wraz ze Staro-
stwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wy-
chowawczym i Miejskim Ośrodkiem Kultury.
     W tym roku do recytacji przystąpiło, aż 50 osób reprezentujących szkoły pod-
stawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu Głubczyckiego. Każdy uczest-
nik miał za zadanie przedstawić jeden wiersz o tematyce patriotycznej i jeden
dowolnie przez siebie wybrany. Występy naszych artystów oceniało jury złożo-
ne z nauczycieli języka polskiego i instruktorów ZHP w składzie: Przew.:  phm.
Grażyna Liczkowska,  phm. Urszula Wojciechowska, pwd. Sylwia Brzezińska
Kategoria I - kl. I-IV  Im. Kacper Kownacki z ZS w  Lisięcicach, II m.  Karolina
Bogacz z ZSP w Kietrzu, IIIm. Małgorzata Jasiura z MOK w Głubczycach, IVm.
Hanna Kownacka z ZS w  Lisięcicach, V m. Łukasz Kleszczyński z SP we Włodzie-
ninie, Wyróżnienia otrzymali:Maria Cieśla ze SOSzW, Aleksandra Pasoń z PSP w
Baborowie, Sergiusz Polak z PSP w Baborowie, Jakub Babiniec z ZSP w Nowej
Cerekwii, Amelia Szyra z ZSP Kietrzu
Kategoria II kl.V-VI  I m. Martyna Szkleniarz z ZS w Lisięcicach, II m. Majka
Łopatka z ZSP w Nowej Cerekwii, IIIm.Weronika Hipnarowicz z PSP w Baboro-
wie, IV m. Martyna Purszke z ZS w Lisięcicach, V m. Kamila Katolik z ZSP w
Kietrzu, Wyróżnienia otrzymali: Karolina Żądło z PSPw Baborowie, Grzegorz  Dyląg
ze SP we Włodzieninie, Inga Kaśków z SP nr 2, Szymon Kandziora  z PSP w
Nasiedlu, Aleksandra Wal z ZSP w Nowej Cerekwii
Kategoria III Gimnazja  Im. Zuzanna Wieczosek z ZGS w Branicach, II m. Julia
Fuchs z Gimnazjum w Lisięcicach, III m. Michał Kiner z Gimnazjum w Baborowie,
IV m. Magdalena Wabnic z Gimnazjum w Pietrowicach, V m,  Faustyna Kalisz z
Gimnazjum w Lisięcicach, Wyróżnienie: Katarzyna Kopera z Gimn.w Pietrowicach
Kategoria IV kl. Ponadgimnazjalne I m. Kamila Klein z MOK w Głubczycach,
IIm. Patrycja Cisaruk  ZSM w Głubczycach, IIIm. Wiktoria Konik ZSM
 W imieniu Komendy Hufca ZHP składamy wszystkim uczestnikom podziękowa-
nia ze odwagę oraz wspaniałe występy, a opiekunom życzymy jeszcze większej
wytrwałości w przygotowaniu naszych artystów i zapraszamy wszystkich na
przyszłoroczną edycję " Strof o Ojczyźnie".            dh. Joanna Kuc

 WĘRÓWKA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU 2016  W POWIECIE
GŁUBCZYCKIM  - KOMENDA HUFCA ZHP

NIEDZIELA 11.12.2016 godz17:00 Bazylika Jasnogórska w Częstochowie
                                          Przekazanie Światła Betlejemskiego delegacji  ZHP z Głubczyc,
ŚRODA 14.12.2016r. godz. 16:00 Katedra Opolska pw. „Podwyższenia Krzyża Polskiego" w  Opolu  Uroczyste przekazanie
                    Światła Betlejemskiego dla delegacji z Głubczyc, Kietrza, Baborowa, Branic, godz. 18:50  Kościół Parafialny pw.
                  "Narodzenia Najświętszej Maryi Panny" w Głubczycach  Uroczyste wniesienie Betlejemskiego Światła Pokoju.
CZWARTEK 15.12.2016r. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z Głubczyc -  godz.: 7:30 Kościoły
                                 parafialne Kietrz, Baborów i Branice,  godz. 13:00 10 Opolska Brygada Logistyczna w Opolu i Związki Kom
                                 batanckie w Opolu, godz. 17:00 Urząd Miejski  dla Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP
PIĄTEK 16.12.2016r. godz. 12:00 DPS  w Klisinie, godz. 12:15  DDzP  w Głubczycach, godz. 10:00-15:00 Zakłady Pracy
                                        i instytucje, szpitale, godz. 16:30 Klasztor Zgromadzenia Sióstr De Notre Dame,
SOBOTA 17.12.2016r. godz. 16:00 Międzynarodowa Wystawa  Szopek Bożonarodzeniowych -  Uciechowice
PONIEDZIALEK 19.12.2016r. godz. 11:00 Zakłady Pracy, Związki Kombatanckie, Służby Mundurowe,
                                             godz. 15:00 UM Sołtysi, godz. 15:15 Starostwo Powiatowe Sesja Rady Powiatu
WTOREK 20.12.2016r.  godz. 11:00 Polski Związek Niewidomych w Głubczycach
ŚRODA 21.12.2016r.       godz. 11:20 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, godz. 14:00, Urząd Miejski
                                        Sesja   RM, godz. 16:00 Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom, godz. 17:00 Domino Seniorzy
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Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
NIP 7542735291  Regon  532373982 KRS 0000142507
Nr konta bankowego: 96 2030 0045 1110 0000 0414 6970
                                 TYDZIEŃ Z ŻYCIA....
Poniedziałek     Telefon dzwoni z samego rana. W jednej z pobli-
skich miejscowości okociła się wolno żyjąca kotka. Razem z pię-
cioma kociakami koczuje w prowizorycznym kartonie przed "Bie-
dronką".  Jedziemy. Zabieramy kotkę i jej ślepy miot. Przez pół dnia
trwają dywagacje co zrobić z nowym przychówkiem. Zwyciężają
racjonalne argumenty. Jako, że "na stanie" mamy już kilkanaście
młodych kociaków, a adopcje stoją w miejscu, zapada trudna, ale
jedyna słuszną decyzja o humanitarnym uśpieniu ślepego miotu.
Kotka przejdzie sterylizację i powróci w miejsce swojego bytowania.
Wtorek     Na przedmieściu Głubczyc grupa dzieci bawi się ma-
leńkim zajączkiem. Rzucają nim jak piłką. Skąd zwierzak znalazł się
w ich rękach - nie wiadomo. Ktoś dorosły w przypływie empatii
interweniuje. Wyczerpane i przerażone zwierzątko trafia do skle-
pu zoologicznego. Tam, co prawda, krzywda mu się nie dzieje, ale
zajączek sam nie je i trzeba otoczyć go specjalną opieką. "Okru-
szek" (bo przecież trzeba maleństwu nadać jakieś imię) trafia do
domu jednej z wolontariuszek. Karmienie z butelki co 3 godziny,
masowanie brzuszka, ogrzewanie. Pierwsze dni wydają się kry-
tyczne. Na szczęście szarak odzyskuje formę i apetyt. Po odcho-
waniu i przybraniu na wadze zostanie odwieziony do Azylu dla
dzikich zwierząt w Bielsku Białej, gdzie - przed wypuszczeniem na
wolność - przejdzie okres przystosowania do życia w naturze.
Środa   W wiadomościach na Facebooku dostajemy informację o
bezdomnym psie wałęsającym się od kilku dni w jednej z okolicz-
nych miejscowości. Jak zwykle w takich przypadkach prosimy
autora zgłoszenia o skontaktowanie się ze Strażą Miejska lub
Policją, organami, które na mocy gminnych Uchwal o walce z
Bezdomnością powinny - jako pierwsze - podjąć działania w po-
dobnych przypadkach.  Niestety zalękniony pies pozostaje nie-
uchwytny. Az do dzisiaj, kiedy dochodzi do nas smutna wiado-
mość, że potrącił  go samochód. Jedna z wolontariuszek jedzie na
miejsce zdarzenia; Straż Miejska niewiele może tu pomoc. Pies
jest ciężko ranny. Trzeba na cito  przetransportować go do naj-
bliższej lecznicy weterynaryjnej. Tam pies (a właściwie suczka)
przechodzi skomplikowana operację ratującą życie. Po operacji
Czoka (bo takie imię dostaje sunia) trafia pod  nasza opiekę. Nim
zostanie przekazana do adopcji,  będzie musiała przejść długo-
trwałą rekonwalescencje i rehabilitacje.
Czwartek  Na naszym prowizorycznym przytulisku dzień jak co
dzień. Poranne spacery z psami. Karmienie. Każdy je osobno, bo
nie wszystkie mają takie same wymagania i zalecenia. Psi senio-
rzy np. to pensjonariusze specjalnej troski. Potem doglądanie
kotów. Ich letni "wysyp"  nas przytłacza. Kilka kocich maleństw
dostaje lekarstwa, niektóre wymagają wizyty u weterynarza. Na
szczęście mamy dwa zaprzyjaźnione gabinety, które rozumieją
nasze potrzeby i oferują promocyjne ceny na niektóre zabiegi.
Wreszcie znajdujemy chwilę na robotę "papierkową". Uporząd-
kowanie faktur i rachunków, przygotowanie ulotek pod kolejną
zbiórkę karmy, redagowanie ogłoszeń adopcyjnych, przegląd wia-
domości  z facebookowej strony, odpowiedzi na telefony i maile.
Potrzebujemy słomy do psich bud, potrzebujemy materiałów na
ogrodzenia, potrzebujemy zwłaszcza więcej adopcji, bo zwierząt
przybywa, a nie ubywa. Potem znów spacer, znów karmienie,
czyszczenie  bud i kuwet, pranie kocyków, zmienianie wody w
miskach..... Ot, nasza codzienność..
Piątek    Nieodpowiedzialny człowiek zabiera z przydrożnego
rowu młodą sarenkę. Chciał dobrze - wyszło - jak zwykle. Zgło-

szenie zdarzenia w  miejscowym urzędzie gminy trafia na
biurokratyczny mur. Gmina nie pomoże, gmina umywa ręce,
gmina  jedynie ukarze człowieka, który "bezprawnie prze-
trzymuje dzikie zwierzę". Gmina pozostaje nieczuła na los
sarny. Z "gminą" jeszcze będziemy rozmawiać i wymieniać
korespondencję. Na razie trzeba ratować bezbronne zwie-
rzątko, które w stresie i lęku nie chce jeść. Chociaż to piątek
popołudniu udaje nam się "otworzyć" po godzinach miej-
scowa aptekę i kupić butelkę ze smoczkiem oraz mleko w
proszku. Niestety sarna nadal odmawia jedzenia. Ostatni
ratunek to Pogotowie dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie.  To
co, że daleko. Nie liczymy naszego czasu, nie liczymy kilo-
metrów, nie amortyzacji prywatnego samochodu. Liczymy,
że sarenka przeżyje. Jedziemy.
Sobota i Niedziela  Zwierzęta nie maja weekendów i dni
wolnych od pracy. Wiedzą o tym hodowcy, wiedzą rolnicy,
wiedzą wreszcie wszyscy posiadacze czworonogów małych
i dużych. Na terenie starej bazy transportowej w Głubczy-
cach, gdzie tymczasowo znalazły schronienie  "nasze" psy i
koty pomagają wolontariusze,  głównie uczennice miejsco-
wych szkół, a także osoby, dla których los zwierząt nie jest
obojętny. Weekendowe dyżury na prowizorycznym przytu-
lisku to radość nie tylko dla zwierząt, to także okazja do
sympatycznych spotkań, do wymiany doświadczeń, do za-
wierania przyjaźni i znajomości. Bez ludzi dobrej woli nie
dalibyśmy rady. Bez ich pomocy i wiary w celowość na-
szych działań niemożliwa byłaby pomoc kilkudziesięciu już
psom i kotom. To dzięki ich poświeceniu nasza praca  nabie-
ra  sensu i konkretnych wymiarów. Opolskie Stowarzysze-
nie Przyjaciół Zwierząt poszukuje osób zarówno w charak-
terze nowych członków, wolontariuszy jak i osób pragną-
cych stworzyć np. we własnym domu/mieszkaniu domu tym-
czasowego dla zwierzaka.
      Jeśli nie jest Państwu obojętny los zwierząt w potrzebie
prosimy o kontakt  z nami pod numerami telefonów: 509 947
908 i 884 352 300 oraz zapraszamy na naszą stronę na Face-
booku : https://www

       Urząd Miejski w Głubczycach
 informuje, że w 2016r. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Opolskiego udzielił Gminie Głubczy-
ce dotacji celowej na realizację zadań programu
wieloletniego "Program integracji społeczności
Romskiej w Polsce na lata 2014-2020". Dota-
cja pozwoliła na realizację następujących zadań:
1. "Romowie pracują za dług" z przeznaczeniem na zatrud-
nienie Romów  w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.  oraz w Usługach Komunalnych
Spółka z o.o.  Dotacja w kwocie 33 904 zł pozwoliła na za-
trudnienie Romów, którzy 50% uzyskanego wynagrodzenia
za pracę przekazują na zaległości czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez re-
mont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont loka-
li mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dota-
cja w kwocie 81 063 zł została wykorzystana na remont 8
lokali mieszkalnych. Remont w lokalach mieszkalnych zwią-
zany był  z wymianą instalacji elektrycznej, przestawieniem
pieców, wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z
urządzeniami, wymianą podłogi, wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej.
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LICEALIADA  SZKOŁY PONADGINAZJALNE
ROK SZKOLNY  2016/ 2017 - Styczeń 2017
11.01 - Powiat Głubczyce ZSO Głubczyce - Siatkówka dziewcząt
24.01 - Powiat Głubczyce ZSM  Tenis stołowy indyw. dz/chł
25.01 - Powiat Głubczyce Z-  Gry i zabawy  dz/chł
18.01 - Gmina Głubczyce Hala ZOKiS - Mini siatkówka dz/chł
20.01 - Powiat Kietrz  - Tenis stołowy indywidualny dz/chł
23.01 - Powiat Głubczyce  Hala ZOKiS -Badminton indyw.dz/chł.
24.01 - Gmina Głubczyce Hala ZOKiS  - Mini koszykówka dz/chł
Luty 2017
06.02 -  Powiat  Głubczyce Hala ZOKiS - Mini koszykówka dz/chł
Marzec 2017
08.03  - Gmina Głubczyce SP 1  Tenis stołowy drużynowy dz/chł
10.03  - Powiat  Baborów - mini siatkówka dz/chł
16.03  - Powiat Branice   Tenis stołowy drużynowy dz/chł
29.03 - Gmina Głubczyce Orlik - Mini piłka nożna chłopców
30.03 - Gmina Głubczyce SP 2- Pływanie dz/chł
Kwiecień 2017
04.04 -  Gmina Głubczyce Orlik - Mini piłka nożna dziewcząt
07.04 - Powiat Kietrz  - Mini piłka nożna chłopców
11.04 - Powiat Głubczyce Orlik- Mini piłka nożna dziewcząt
20.04  - Powiat Kietrz - Pływanie dz/chł
Maj  2017
16.05  - Gmina   Lisięcice  LA dz/chł
23.05  - Powiat Lisięcice  LA dz/chł

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  2017
GIMNAZJADA 2016/2017
Styczeń 2017
10.01 - Powiat Branice -  Koszykówka dziewcząt
11.01 -  Gmina Głubczyce PG 1- Tenis stołowy drużynowy dz/chł
12.01-   Powiat Głubczyce  hala ZOKiS -  Koszykówka chłopców
26.01 - Gmina Głubczyce PG 1 -Tenis stołowy indyw. dz/chł
Luty 2017
03.02 - Powiat Branice - Tenis stołowy indywidualny dz/chł
07.02 -  Powiat  Baborów - Tenis stołowy drużynowy dz/chł
10.02 -  Gmina  Głubczyce hala ZOKiS - Siatkówka dz/chł
Marzec 2017
03.03 - Powiat Baborów  -  Siatkówka dziewcząt
08.03 - Powiat Kietrz  - Siatkówka chłopców
21.03-   Gmina Głubczyce Orlik - Piłka nożna chłopców
28.03-  Powiat Głubczyce Orlik- Piłka nożna chłopców
Kwiecień 2017
06.04-   Gmina Głubczyce Orlik - Piłka nożna dziewcząt
20.04 -  Powiat Kietrz - Pływanie dz/chł
28.04-   Powiat Kietrz   - Piłka nożna dziewcząt
Maj  2017
16.05  -  Gmina   Lisięcice  LA dz/chł
23.05  -- Powiat Lisięcice  LA dz/chł
LICEALIADA  SZKOŁY PONADGINAZJALNE
ROK SZKOLNY  2016/ 2017
Styczeń 2017
11.01  -  Powiat Głubczyce ZSO Głubczyce - Siatkówka dziewcząt
24.01 - Powiat Głubczyce ZSM- Tenis stołowy indyw. dz/chł
25.01  -Powiat Głubczyce ZSO Głubczyce -  Siatkówka chłopców
Marzec 2017
07.03 - Powiat Głubczyce ZSM Głubczyce- Tenis stołowy
             drużynowo dz/chł
15.03  - Powiat  Kietrz   - Piłka nożna chłopców

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
 CZYNNY DO GODZ. 18.00

      W dniach od 25.11.do 27.11.2016r w Chalkida/Grecja odbyły się Mistrzostwa Europy Karate Shotokan. Do Kadry Polski
został powołany Szymon Cieślik z Ludowego Zespołu Karate-Do Głubczyce, który w kata 14-15 lat dostał się do pół finału i tylko
jeden błąd spowodował że nie dostał się do finału ale występ Szymona był bardzo udany i rokuje daleko idące nadzieje na godne
reprezentowanie naszego kraju. Doświadczenia sportowe, promocja Gminy Głubczyce oraz Polski, nabyta wiedza o Grecji są
największym skarbem naszej młodzieży.
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
     Każdego roku, 21 listopada w całej Polsce
obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalne-
go. W tym dniu swoje święto obchodzą wszyscy
pracownicy pomocy społecznej.
     Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Nowych Gołuszowicach co roku o tej
porze przygotowują specjalne podziękowania dla
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej    z
gmin: Głubczyce, Branice i Baborów, a także dla
pracowników ŚDS.  Z tej okazji w sali widowi-
skowej MOK w Głubczycach został wystawio-
ny spektakl "O rybaku i złotej rybce", a następ-
nie zaproszeni goście udali się do ŚDS w No-
wych Gołuszowicach na mały poczę-
stunek. Jak co roku swoją obecnością
zaszczyciły nas władze samorządowe
gminy Głubczyce i Branice, a także kie-
rownicy i  pracownicy socjalni OPS.
 W tak skromny sposób uczestnicy
ośrodka chcieli podziękować za co-
dzienną pomoc i wsparcie jakim służą im
pracownicy obchodzący swoje święto.

FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK
POMOCY DZIECIOM
14.11.2016  Wycieczka do Pokrzywnej
    Z parkingu przy Głubczyckim Ratuszu   wyruszyliśmy autobu-
sem  do Oddziału Opolskiego Parku Krajobrazowego w Pokrzyw-
nej. Tam wysłuchaliśmy prelekcji pt. "Bioróżnorodność Parku
Krajobrazowego Góry Opawskie" o roślinach oraz różnych miesz-
kańcach lasu i obserwowaliśmy eksponaty zwierząt. Potem oglą-
daliśmy film pt."Sekretne życie drzew ", który nas zaciekawił
i rozśmieszył. Następnie przeszliśmy specjalną ścieżką space-
rową wzdłuż potoku. Był to nocny spacer po lesie. Nie baliśmy
sie bo byliśmy z mamami i  1 babcią. Udaliśmy się na rozświetloną
polanę, na której paliło się ognisko. Potem smażyliśmy kiełbaski
na grillu przygotowanym przez leśników, które zjedliśmy ze sma-
kiem. Na koniec piekliśmy chleb, który miał wyjątkowy smak. Po
pozbieraniu odpadów i śmieci udaliśmy się do autobusu i szczę-
śliwie dojechaliśmy Głubczyc, podziwiając wyjątkową pełnię księ-
życa, gdzie czekali na nas pozostali rodzice.
 Każdy z uczestników otrzymał dyplom : " Eksperta drzew"
 18.11. 2016   Wycieczka do Mosznej.

W piątek podobnie jak w ponie-
działek   wsiedliśmy do autoka-
ru koło ratusza, w którym cze-
kały na nas babcie i jeden dzia-
dek. Po upływie 45 minut doje-
chaliśmy do Mosznej .
     W holu zamku poczekaliśmy
na oprowadzanie na  godz. 16.00.

W tym czasie robiliśmy sobie
zdjęcia i kupowaliśmy  pamiąt-
ki a większość uczestników
poszła zwiedzać niektóre po-
mieszczenia zamku Tiele -
Winklera, czyli zaplecze sani-
tarne.
    W naszej grupie byliśmy
mocno zróżnicowani wiekiem
(dzieci młodzież, mamy i bab-
cie). Pan przewodnik potrafił
nas wszystkich zaciekawić
sala pod pawiem, zielony sa-
lon, biblioteka i biuro hrabie-
go, teatr oraz kaplica zamko-
wa). Po oprowadzaniu zasie-
dliśmy przy stołach w Zam-
kowej Kawiarni na pysze
ciastko (sernik wiedeński)
i herbatkę a dla dorosłych
była kawa.
      Po ucztowaniu poszliśmy
na spacer nocny po parku po
oświetlonych alejkach i po-
wróciliśmy do autokaru, któ-
ry nas wszystkich przywiózł
do Głubczyc. W powrotnej
drodze dzieliliśmy się wraże-
niami...
 O. Paweł Stanisław
                   Tarnowski ofm

15.01.2017r.
zuchy, harcerze i instruktorzy

 Komendy Hufca ZHP w Głubczycach
 po raz 23. wezmą udział w kwestowaniu

środków pieniężnych na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 Do tej pory Szpital Powiatowy w Głubczycach a także szkoły
podstawowe i gimnazjalne otrzymały w darze od Fundacji WOŚP
sprzęt medyczny z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy o wartości ponad 800tys. zł.

Najbliższa kwesta będzie przeznaczona "dla ratowania życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".
   25. Finał coraz bliżej, dlatego ruszyły u nas przygotowania.
Powołany został sztab WOŚP składający się z 76 pełnoletnich
instruktorów oraz 130 wolontariuszy. W dzień Finału sztab bę-
dzie działać od godz. 6:00 do 20:00 w Komendzie Hufca ZHP w
Głubczycach pod adresem: ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce,
nr tel. 7748526 78 lub 603536 913. Przeliczenie zebranych środ-
ków nastąpi tego samego dnia w Ratuszu Miejskim w "Sali Pod
Aniołem" od godz. 19:00 do 20:30 Wszystkich serdecznie za-
chęcamy do wspólnego przedsięwzięcia.



UROCZYSTA ODPRAWA
       18 listopada br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach z udziałem Dyrekto-
ra Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszkiem Czerebą odbyła
się uroczystość z okazji 98. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości,
w trakcie której odznaczeni oraz awansowani na wyższe stopnie służbowe
zostali funkcjonariusze głubczyckiej jednostki.

      W tegorocznych uroczystościach na zaproszenie Dyrektora Zakładu Kar-
nego  ppłk. Tomasza Pyry udział wzięli: Starosta Głubczycki Józef Kozina, Bur-
mistrz Głubczyc Adam Krupa, Komendant Powiatowy Policji  insp. Joanna
Paruszewska, Komendant PP Straży Pożarnej bryg. Wojciech Semeniuk, Ko-
mendant ZHP hm. Ryszard Kańtoch, który otrzymał brązową odznakę "Za za-
sługi pracy penitencjarnej".     W spotkaniu wzięli również udział emerytowany

Dyrektor Służby Więziennej w Opolu płk w st.
spocz.  Andrzej Majewski, emerytowany Dy-
rektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk
w st. spocz. Jerzy Junka oraz przedstawiciel
Sądu Rejonowego  Agata Gużda. W swoim
wy-
stą-
pie-
n i u

ppłk Leszek Czereba pogratulował
wszystkim odznaczonym i awanso-
wanym oraz złożył życzenia pomyśl-
ności w życiu zawodowym i osobi-
stym. Wspólnie z Dyrektorem Zakła-
du Karnego w Głubczycach wręczył
funkcjonariuszom akty mianowania
na wyższy stopień służbowy. Przy
okazji obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości, Służba Więzienna celebruje swoje święto, które główne ob-
chody na mocy Ustawy o Służbie Więziennej z 2010 roku ustanowione zostały
na dzień 8 lutego. Funkcjonariusze Służby Więziennej odgrywają ważną rolę
“w społeczeństwie, decydującą o bezpieczeństwie, a często i o życiu drugiego
człowieka. Profesjonalni i skuteczni, gotowi na poświęcenie w wykonywaniu
powierzanych obowiązków. “Z perspektywy ostatnich lat wyłania się obraz
naszej formacji jako służby i instytucji nowoczesnej, działającej w poszanowa-

niu praw człowieka. Coraz bardziej wi-
doczne jest nasze zaangażowanie “w
proces readaptacji osób pozbawio-
nych wolności poprzez wolontariat,
pracę na rzecz środowiska lokalnego
oraz działania prewencyjne na rzecz
młodzieży, które przynoszą społe-
czeństwu wymierne korzyści
    Tekst i zdjęcia:
             ppor. Bartłomiej Kawulok

    SPROSTOWANIE
  W LISTOPADOWYM  GG W ARTYKULE WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA

EDUKACJI CHOCHLIK PODMIENIŁ ZDJĘCIE, ZA CO PRZEPRASZAMY

W dniach 24-25 listopada
w Zespole Szkół
w Pietrowicach
odbył się biwak,
w którym brały
udział Harcerskie
Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze.
       Impreza została zorganizowana przez Za-
rząd Oddziału Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP oraz Komendę Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego.

W biwaku brały udział
wszystkie drużyny z
powiatu głubczyckie-
go. Podczas imprezy
przyszli strażacy
świetnie się bawili  i z
chęcią brali udział w
przygotowanych zaję-
ciach. Nauczyli się w jaki sposób powiadamia się
służby ratunkowe, dowiedzieli się jakie stopnie
można otrzymać będąc w straży pożarnej. Odby-
ła się również musztra oraz zostały przedstawio-
ne zasady według których należy meldować.
        Oprócz nauki uczestnicy brali udział w spe-
cjalnie dla nich przygotowanych grach i zaba-
wach. Na zakończenie biwaku obyły się zawody
sztafecie strażackiej.
                                       Dh. Aleksandra Pabian
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NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
W PIETROWICACH

       Co roku w Zespole Szkół w Pietrowicach obchodzimy Naro-
dowe Święto Niepodległości. W tym roku uroczystość została

zorganizowana 14 listopada i
składała się z dwóch części
Pierwsza część to uroczysta aka-
demia z montażem słowno - mu-
zycznym przedstawiona przez
uczniów klas IV - VI szkoły pod-
stawowej pod kierunkiem Barba-
ry Starczewskiej. Przypomniała
ważne wydarzenia historyczne -
od utraty wolności przez Polskę
w wyniku rozbiorów - po jej od-

zyskanie 11 listopada 1918 r.
Dzieci w formie scenek przed-
stawiły historię rozbiorów Pol-
ski. Pamięć minionych dni
i dumę z odzyskanej niepodle-
głości przywołały wiersze i pie-
śni o tematyce patriotycznej.
Wszystkie utwory zarówno
muzyczne jak i poetyckie, pod-
kreślały nastrój walk i zmagań
z zaborcami.
       Natomiast druga część pod

kierunkiem Izabeli Rostowskiej to "Gimnazjada z okazji 11 listopa-
da". Uczniowie klas gimnazjalnych rywalizowali ze sobą w wielu
konkurencjach. Należały do nich: zatańczenie poloneza, recytacja
utworu patriotycznego, zaśpiewanie pieśni patriotycznej, pytania
z  wiedzy dotyczącej okoliczności odzyskania niepodległości, ma-
lowanie postaci z legend polskich oraz konkurencje sportowe.
Rywalizacja przebiegała na bardzo wysokim poziomie. Poprzedza-
ły ją wielotygodniowe przygotowania. Na szczególne uznanie za-
służył polonez, który  w tym roku zawierał bardzo dużo figur
i wszystkie klasy pięknie się zaprezentowały. Po kilkugodzinnych
zmaganiach zwyciężyła klasa trzecia, kolejne miejsca zajęła klasa
pierwsza i druga. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

DNI HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA

       24 listopada w klubie "Pod magnolią" Urzędu Miejskie-
go  odbyło się   doroczne spotkanie Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Głubczycach,  podsumowujące działalność
Klubu za 2016r.
       Zostało zorganizowane w ramach obchodów Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa. Na uroczystość przybyli zaproszenie
goście. Wśród nich: członek Zarządu Okręgowego PCK w
Opolu - Ryszard Furtak, z-ca burmistrza - Kazimierz Bedryj,
rzecznik idei czerwonokrzyskiej - Maria Farasiewicz, koordy-
nator akcji "Młoda krew" w ZSM - Beata Lehun, przedstawi-
ciele OSP Grobniki, zasłużeni krwiodawcy, ich rodziny i inni.
Spotkanie prowadziła prezes Zarządu HDK PCK - Elżbieta
Kubal z wiceprezes - Wiolettą Makselan.
    Po odczytaniu treściwego sprawozdania z szerokiej i owoc-
nej działalności głubczyckiego Klubu HDK nastąpił punkt kul-
minacyjny. Wręczenie odznaczeń III, II, I-go stopnia "Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi". Wystąpiła tu 10-osobowa gru-
pa altruistów, którzy oddali najwięcej krwi - bezcennego daru.
Daru życia! Elżbieta Baron, Wioletta Makselan, Józef Knopek,
Piotr Proskurnicki, Mariusz Pańczyszyn, Krzystof Pachowicz,
Michał Podgórzec - otrzymali odznaki III stopnia,  Grzegorz
Żelazny - II st.,  Szymon Antoszczyszyn i Sławomir Chałek - I st.
   Oto ci, którzy zasługują na największy szacunek. Ludzie do-
brej woli i otwartego serca, którzy, w szlachetnym geście czło-
wieczeństwa, ofiarują siebie potrzebującym.
   Tymczasem zabierający głos (gość z Opola, wiceburmistrz
K. Bedryj, M. Farasiewicz) nie szczędzili ciepłych słów pod
adresem wyróżnionych i wszystkich krwiodawców. Były wy-
razy wdzięczności i uznania za każdą kroplę oddanej krwi. Za
szczerość, autentyczność i bezinteresowność towarzyszącą
idei czerwonokrzyskiej.   W kolejnym punkcie programu pre-
zes zarządu HDK - Elżbieta Kubal wręczyła swe podziękowa-
nia za współpracę i okazaną pomoc, a opatrzone pięknymi
słowami św. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innym". Otrzymali je:
Urząd Miejski, ZSM, Maria Farasiewicz, Beata Lehun oraz
OSPw Grobnikach.   Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na
portalu http://www.twojeglubczyce.pl
                                                                           Redakcja ZSM

9 grudnia 2016 r. odbyło się
formalne zakończenie sezo-
nu, na którym byli zaprosze-
ni goście, w tym v-ce staro-
sta Anita Juchno, Burmistrz
Głubczyc Adam Krupa, Prze-
wodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski,
radny powiatu  Adam Leliń-
ski, sympatycy i działacze
sportu, w tym karate: Andrzej
Walczak, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej z Klasami Integracyjnymi Nr 1,Komendant KP Policji insp. Joanna Paruszewska, Marek Monasterski, właściciel TV Pogra-
nicze Marian Pospiszel, fotoreporter portalu //www.twojeglubczyce.pl  Mateusz Kitka. Szczególnym gościem był ksiądz Krzysztof,
który jak co rok modli się za nasz klub, dzieli się z nami opłatkami i śpiewa kolędy. Kolędy, ale już z organami i gitarą elektryczną,
zaśpiewali Luiza i Klaudiusz Lelińscy, Wszyscy obecni, w tym zawodnicy, otrzymali paczki od Mikołaja. Po ceremonii powitalnej
nastąpił egzamin na poszczególne kyu, do egzaminu przystąpiło 40 osób. Po egzaminie nastąpiło spotkanie zaproszonych gości
z rodzicami naszych dzieci.   >>>  foto str.19 >>>>
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 >>>>  dok. ze str. 3
      Tymczasem kpt. Waldemar Hołownia podjął te-
mat szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w
okresie grzewczym, a tym samym zatruć tlenkiem
węgla , zwanym potocznie czadem. Przytoczył prze-
rażające statystyki żniwa, jakie zbiera ten cichy za-
bójca. Bezbarwny i bezwonny. Ponadto zaprezen-
tował działanie i obsługę tzw. czujników wspomnia-
nego czadu i dymu, które to należy kupić, by za-
bezpieczyć  się  przed zaczadzeniem, a co za tym
idzie, utratą zdrowia, a niejednokrotnie i życia!
       W. Hołownia nawoływał do sezonowego prze-
glądu drożności przewodów wentylacyjnych i ko-
minowych . Apelował, aby dbać  o właściwą cyrku-
lację powietrza w mieszkaniach. Lecz to nie wszyst-
ko. Zaprezentował również domowe gaśnice, pro-
ste zresztą w obsłudze, które powinny znaleźć się
w każdym domostwie. Mogą bowiem uchronić
przed niebezpiecznym pożarem.
     Ciekawe i pouczające prelekcje panów znalazły
podatny grunt w gronie odbiorców jakże  zaintere-
sowanych tematyką bezpieczeństwa.
    Kończąc spotkanie, pani prezes rozdała przyby-
łym broszurki ufundowane przez Starostwo Powia-
towe, a traktujące o zagrożeniu czadem i dymem. Z
kolei prelegentom i właścicielowi TV Pogranicze-
Marianowi Pospiszelowi wręczyła symboliczne
podziękowania za popularyzowanie w naszym lo-
kalnym środowisku tak istotnych treści. Były go-
rące brawa. Podsumowanie szkolenia stanowił słod-
ki poczęstunek przy herbacie i kawie w kręgu kulu-
arowych rozmów.
       Fotorelacja na portalu Mateusza Kitki
www.twojeglubczyce.pl         Maria Farasiewicz

SENIORZY MAJĄ DOSTĘP DO BEZPŁATNYCH,
NOWOCZESNYCH LEKÓW NA CUKRZYCĘ!

      Nowoczesne długodziałające insuliny są bezpłatnie dostępne dla chorych
na cukrzycę, którzy ukończyli 75 lat, w ramach programu 75+,

 który wszedł w życie 1 września.
- To znakomita wiadomość dla seniorów chorych na cukrzycę. Mają szanse na
leki, które wcześniej z powodu ceny, były dla nich niedostępne - mówi Anna
Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Insulina jest niezbędna, aby obniżyć poziom glukozy we krwi, który zwiększa
się po posiłku. U osób zdrowych insulina jest wydzielana w sposób ciągły, co
zapewnia jej równomierny poziom we krwi. W przypadku chorych na cukrzycę
wydzielanie insuliny jest zaburzone lub trzustka w ogóle nie jest w stanie jej
wytworzyć, przez co niebezpiecznie rośnie poziom glukozy we krwi, szczególnie
po spożyciu posiłku.
     Niesie to za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych, obejmujących takie na-
rządy, jak: serce, oczy, nerki oraz układ nerwowy. Ważne, aby poziom insuliny
we krwi był na stałym i nie za wysokim poziomie.
      Z drugiej strony pacjenci powinni unikać epizodów hipoglikemii, czyli obni-
żenia poziomu cukru we krwi, poniżej bezpiecznej, określonej normy, co może
prowadzić do śpiączki cukrzycowej, a w konsekwencji nawet do śmierci. Częsta
hipoglikemia może być przyczyną zaburzeń poznawczych oraz demencji i jest
czynnikiem ryzyka śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. Hipoglikemia
obniża jakość życia pacjenta, może wprowadzać niepokój, co z pewnością zwięk-
sza uciążliwość choroby.
     Dzięki programowi 75+ nowoczesne insuliny długodziałające są dostępne
bezpłatnie dla wszystkich seniorów powyżej 75. roku życia we wszystkich re-
fundowanych do tej pory wskazaniach.Jako diabetolodzy, od lat usiłujemy zmo-
dernizować polski system leczenia chorych na cukrzycę. Cieszy nas decyzja
polskiego rządu, korzystna dla osób starszych, które będą leczone przy pomo-
cy nowoczesnych analogów insulin długodziałających bez konieczności finan-
sowania tego leczenia z własnej kieszeni - mówi prof. Leszek Czupryniak, kie-
rownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM.
Insuliny długodziałające mogą być wypisywane przez lekarzy i uprawnione
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim tym, którzy spełniają
kryteria refundacyjne oraz w momencie wypisywania recepty ukończyli 75 lat.
Seniorzy muszą mieć w dokumentacji medycznej informacje od lekarza diabeto-
loga o dotychczasowej terapii, okresie stosowania terapii, wartości hemoglobi-
ny glikowanej lub informacje na temat nawracających lub ciężkich epizodów
hipoglikemii lub hipoglikemii nocnej. Na recepcie musi znaleźć się litera "S"
wpisana w pole "kodu uprawnień dodatkowych", a potrzebny lek musi być na
wykazie bezpłatnych leków.

W okresie od 21 listopada do 4 grudnia odnotowa-
liśmy 18 zdarzeń a było to 17 miejscowych zagro-
żeń i 1 pożar.
     24 listopada po godz. 17.00 w Głubczycach na
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Bończyka doszło
do wypadku dwóch samochodów osobowych
marki VW oraz Skoda. Podczas tego zdarzenia jedną
osobę do szpitala zabrał Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. Pozostałe cztery osoby po przebadaniu
przez personel ZRM nie wymagały hospitalizacji.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumu-
latorów w obu pojazdach oraz oświetleniu terenu
działań. .
     3 grudnia po godz. 21.00 otrzymaliśmy zgłosze-
nie z Policji z prośbą pomocy w poszukiwaniach
pensjonariusza z DPS w Boboluszkach. Na miejsce
zadysponowano trzy zastępy z JRG Głubczyce oraz
5 zastępów z OSP w tym specjalny zastęp poszuki-
wawczy z OSP w Suchym Borze. W poszukiwa-
niach korzystano między innymi z pomocy policyj-
nego psa tropiącego oraz czterech kamer termowi-
zyjnych. Przed godziną 2.00 w nocy jeden z zastę-
pów OSP odnalazł zaginionego mężczyznę, który
cały i zdrowy poruszał się pieszo po drodze.

INFORMACJE KPP
STRAŻY POŻARNEJ

W Estonii w dniach
9 -11.12.2016r odbył się
Międzynarodowy
Turniej Juniorów
U-17 w badmintonie.
 Nasz klub reprezentowało trzech  za-
wodników Kordian Kobylnik, Maciej
Matusz i Bartosz Gałązka. W zawodach brały udział repre-
zentacje Szkocji, Estonii, Białorusi, Szwecji, Rosji, Litwy,
Łotwy, Turcji, Holandii, Finlandii, Portugalii, i Ukrainy. Na-
szych zawodników czekało wielkie wyzwanie, gdyż na star-
cie stanęli medaliści Mistrzostw Europy z Kazania. Bardzo
dobrze spisali się chłopcy w grze podwójnej- para Maciek
Matusz i Bartek Gałązka zdobyli pierwsze miejsce pokonu-
jąc zdecydowanie w meczu finałowym przeciwników z  Rosji.
Dobry występ zanotował również Kordian Kobylnik, w grze
mieszanej uzyskał piątą lokatę. Serdecznie gratulujemy.
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             O SUKCESIE MAĆKA  ALBERTA
W dniach 21 i 22 listopada 2016r. w Tarnowie odbył
się VI Ogólnopolski Konkurs Organowy Uczniów
Diecezjalnych Studium Organistowskich.
     W konkursie tym wielki sukces odniósł Maciej
Albert-mieszkaniec wsi Mokre na ziemi głubczyc-
kiej. Zdobył bowiem II miejsce ! Trwający dwa dni
prestiżowy  konkurs organowy poprzedzony był kur-
sem organistowskim prowadzony przez wybitnego
profesora Juliana Gembalskiego z Katowic, przewod-
niczącego jury i niekwestionowanego autorytetu w
dziedzinie muzyki organowej.

Maciej Albert ma siedemnaście lat. To uczeń kla-
sy II technikum informatycznego  Zespołu Szkół
Mechanicznych  i akompaniator w teatrze Tradycja

ZSM. Na szczególną  uwagę zasługuje fakt, że jest jedno-
cześnie studentem V roku Diecezjalnego Instytutu Mu-
zyki Kościelnej w Opolu. Rozpoczął studia, mając zaled-
wie trzynaście lat. Warto także podkreślić, że jest absol-
wentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J.

Paderewskiego w klasie fortepianu.
Na organach gra od wczesnego dzieciństwa. Jest organistą w
kościele parafialnym we wsi Równe jak i w trzech kościołach
filialnych (Mokre, Dobieszów i Pielgrzymów ). Został nim, mając
zaledwie osiem lat! Był wtedy  najmłodszym organistą w kraju.
Maciek łączy w sobie niezwykły talent, pasję i kunszt gry na
organach. Od lat bierze czynny udział w życiu  kulturalnym  na-
szego  lokalnego środowiska i regionu. Ma na swym koncie
szereg sukcesów w konkursach i przeglądach artystycznych
szczebla wojewódzkiego. Założył także zespół wokalno-instru-
mentalny, który zajmuje się oprawą muzyczną różnych imprez
środowiskowych.
     Gratulujemy Maćkowi tego jakże spektakularnego osiągnięcia
na szczeblu centralnym, życząc dalszych sukcesów, dobrych wyni-
ków w nauce oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                                                      Maria Farasiewicz

       Nastał czas, kiedy cykl jesiennych koncertów Głubczyc-
kich Dni Kultury dobiegł końca.
Na zakończenie i podsumowanie
tych wydarzeń w Miejskim Ośrod-
ku Kultury 27 listopada odbył się
„Koncert Galowy” podczas, któ-
rego wystąpiła fantastyczna gru-
pa „Aura Trio” w składzie: Simo-
na Foglietta (wiolonczela), Maria
Antonietta Gramegna
(skrzypce) oraz Anna Rosa-
ria Valanzuolo (pianino). Ar-
tystki zaprezentowały się w
utworach najwybitniejszych
kompozytorów takich jak:
C.Sternberg, G. Jacoucci, czy
G. Ricordi. Występ był nie-
zwykle przejmujący. Publicz-
ność z wielkim zachwytem, a
zarazem zaciekawieniem  słu-
chała kolejnych utworów. To włoskie trio muzyczne dostarczyło
wiele wspaniałych emocji. Podczas koncertu zostały również wrę-
czone pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty dla pracowników MOK
oraz wszystkich osób aktywnie działających przy letnich oraz je-
siennych koncertach Głubczyckich Dni Kultury.
    Mamy nadzieję, że przyszłoroczne, które również rozpocznie
scena plenerowa zgromadzą tak wielką publiczność jak wyda-
rzenia organizowane w tym roku.
                                                                    Anna Bieniasz, MOK

„KONCERT GALOWY”

29 listopada głubczyccy "Strzelcy" z jednostki
strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława
Glińskiego ZS "STRZELEC" OSW,

  z uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół w Kietrzu, nad
którymi to sprawuje patronat głubczycka jednostka strzelecka
przeszli szkolenie w 1 Pułku Saperów w Brzegu. Po przyjeździe
na poligon "strzelcy" zostali podzieleni na dwie podgrupy.
W etapie pierwszym zajęć omówiono zagadnienie elektryczne
sposoby wysadzania. Gdzie były omawiane warunki bezpieczeń-
stwa, charakterystyka sieci i sprzęt.
W drugim etapie: Zagadnienie: elektryczne sieci wybuchowe na
środkach ćwiczebnych. Gdzie "strzelcy" praktycznie wykony-
wali sieci wybuchowe środkami ćwiczebnymi.
Na zakończenie zajęć " strzelcy "mogli wejść na plac minerski i
zobaczyć jak wyglądają sieci w praktyce. Mimo trudnych wa-
runków pogodowych zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem młodzieży.                                                    GRZEGORZ  TOBIASIŃSKI

Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko
poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczo-
nych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Gwarantuje je przez okres od 14.10. 2016r. do
13.10.2017  umowa pomiędzy Zarządem Funduszu

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  (który z
urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubez-
pieczeń S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków
Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci
nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju
jak i na świecie)
To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpiecze-
nia NNW, w ramach którego blisko 500 tys. dzieci z Państwa
rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekom-
pensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu , zwrotu kosztów lecze-
nia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są nizależne od
innych polis grupowego ubezpieczenia.
O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości
, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku
dziecka, szczegółowo mogą się Państwo dowiedzieć m.in. z in-
formacji na stronie WWW.krus.gov .pl
                                            Prezes KRUS  Adam Sekściński
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"SUPER KOŁO" Z ZAWISZYC
      25 października 2016 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym w Opolu Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zor-
ganizował Kongres "Kobiety zmieniają Polską Wieś".
Impreza z okazji jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich
w ramach umowy o współpracy została wsparta organizacyjnie i finansowo
przez Samorząd Województwa Opolskiego.
      Do udziału w imprezie zostali zaproszeni przedstawiciele władz woje-
wódzkich i samorządowych, agencje rolnicze oraz organizacje, związki i in-
stytucje działające na rzecz polskiego rolnictwa a przede wszystkim członki-
nie wszystkich KGW działających na terenie województwa.
      Głównym celem organizacji tego wydarzenia było uhonorowanie do-
tychczasowej długoletniej działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale rów-
nież promocja aktywnych i przedsiębiorczych kobiet działających na obsza-
rach wiejskich województwa opolskiego poprzez wymianę doświadczeń
pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz

polskiej wsi i jej mieszkańców.
W trakcie kongresu dr inż. Piotr Bębenek
 z Politechniki Opolskiej wygłosił referat pt.
"KGW" jako rozpoznawalna marka - wyko-
rzystanie magnetyzmu marki w budowaniu.
nowych relacji z otoczeniem podkreślając,
że Koła Gospodyń Wiejskich to silna i roz-
poznawalna marka potrzebująca nowocze-
snych sposobów promowania dorobku
swojej działalności.
      Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła wręczył 6 Kołom Gospodyń Wiejskich Odznakę Honorową
"Za Zasługi dla Województwa Opolskiego". Odznakę otrzymały: Samodziel-
ne Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, Samodzielne Koło Gospodyń
Wiejskich w Karłowicach, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w
Krośnicy, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Lubrzy, Stowarzysze-
nie Koło Gospodyń Wiejskich MAK w Makowicach oraz Samodzielne Koło
Gospodyń Wiejskich w Miechowej.
 W  imieniu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych  Pre-
zes Danuta Bajak wręczyła najaktywniejszym organizacjom statuetki "SU-
PER KOŁO", które otrzymały Koła z: Charbielina, Domaszkowic, Kamienicy,
Kazimierza, Kępnicy, Maciejowic, Nowego Lasu, Piątkowic, Racławic Ślą-
skich, Zawiszyc. Statuetkami uhonorowano  również Przewodniczące Kół
które otrzymały  tytuł "SUPER SZEFOWEJ".
Serdecznie gratulujemy Kołu Gospodyń z Zawiszyc wyróżnienia oraz życzy-
my kultywowania pięknych tradycji działalności koła.

GOSPODARSTWO
Z GŁUBCZYC

 W PRZYJAŹNI Z NATURĄ
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Łosiowie w dniu 15 listopada br. zorganizował kon-
ferencję podsumowującą przedsięwzięcie "W przy-
jaźni z naturą".
    Zadanie polegało na organizacji dwóch konkur-
sów :"Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku"
i "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" oraz reali-
zacji warsztatów
t em a tycz n ych
w wybranych go-
spoda r s t wa ch
woje wódz t wa
opolskiego. Po-
nad to OODR
w Łosiowie prze-
prowadził lustra-
cję i ocenę go-
spodarstw biorą-
cych udział na te-
renie naszego
województwa.
. Beneficjenci oraz zapisy projektu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funk-
cjonowania KSOW w ramach programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Założeniem
przedmiotowej operacji było dotarcie z szeroko po-
jętą informacją o Sieci na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich do przedstawicieli ww.
środowisk, którzy w przyszłości mogą współtwo-
rzyć grupy operacyjne na rzecz innowacji.

Podczas konferencji zostały przeprowadzo-
ne prezentacje gospodarstw biorących udział w kon-
kursie oraz ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.
Gospodarstwo Państwa Joanny i Jarosława Za-
gwockich zostało wyróżnione w kategorii "Najlep-
sze gospodarstwo rolne przyjazne środowisku.
Życzymy Państwu Zagwockim dalszych sukcesów.

        20 listopada w Komendzie PP Straży Pożarnej  odbył się końcowy egzamin praktyczny ze szkolenia podstawowego strażaków
ochotników z terenu powiatu głubczyckiego. W ciągu prawie dwóch miesięcy strażacy najpierw przyswajali wiedzę teoretyczną
z pożarnictwa zakończoną testem a następnie szkolili się praktycznie w tutejszej komendzie. Punktem kulminacyjnym tego
szkolenia było zaliczenie komory dymowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. Całe szkolenie ukończyło łącznie
25 druhen i druhów strażaków OSP.                                                                                                kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia
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" NA NASZYCH OCZACH PRZEMIJA ŚWIAT
- MY TEŻ PRZEMIJAMY NA OCZACH ŚWIATA "

WSPOMNIENIE
 O ŚP. BOLESŁAWIE KUFALSKIM

Śp. Bolesław Kufalski urodził się 30 październi-
ka 1946r. w Suchej Psinie jako drugie dziecko Kre-
sowiaków:   Anny z domu Dutkiewicz i Franciszka
Kufalskiego. Po ukończeniu nauki w rodzimej szkole
podstawowej uczęszczał do Szkoły Rzemiosł oraz
Technikum Budowlanego w Raciborzu. Studiował
na Politechnice  Gliwickiej jak   i w Warszawie
W roku 1968r. rozpoczął pracę pedagogiczną
w Szkole Raciborskiego Przedsiębiorstwa Budow-
lanego    w Głubczycach, gdzie 1 września 1971r. na
szkolnym korytarzu poznał matematyczkę - miłość
swojego życia - Marię Bok, z którą trzy lata później
zawarł sakramentalny związek małżeński. Docho-
wał się trzech córek. Dwie zostały nauczycielkami,

a najmłodsza prawnikiem. Zawsze był z nich dumny. Olbrzymią radość przynosiło mu
także obcowanie  z sześciorgiem wnucząt. Od 1975r. pracował w Szkole Przedsiębior-
stwa Budownictwa Rolniczego, by w 1979r. podjąć pracę pedagogiczną w Zespole
Szkół Mechanicznych. To tu, w ciągu dwudziestu trzech lat, osiągał liczne sukcesy
zawodowe  w turniejach na szczeblu powiatowym  i wojewódzkim. Przygotowywał
laureatów prestiżowych konkursów: "Złota Kielnia", Turniejów Budowlanych oraz
Turniejów Wiedzy  o Bezpieczeństwie  i Higienie Pracy w Rolnictwie, za co wielokrot-
nie honorowany był nagrodami Kuratora Oświaty i Dyrektora. W 2001 roku uzyskał
tytuł nauczyciela dyplomowanego.
 " Szczęśliwi i bogaci są ci, którzy mają wspomnienia,
i ci,którzy pozostają we wspomnieniach "
Jaki był? Śp. Bolesław Kufalski. Powszechnie lubiany, szanowany
i poważany  zarówno  przez uczniów, wychowanków, rodziców, grono pedagogiczne
oraz wszystkich pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych. Wspaniały dydaktyk.
Zawsze życzliwy  i uśmiechnięty. Obdarowywał dobrym słowem. Miły i dowcipny .
Pogodny i dobrego serca. Hojny  i wielkoduszny. Zacny  i otwarty    na potrzeby
innych. Rzetelny  i  sumienny, a nade wszystko niekwestionowany autorytet moral-
ny. Prawy i żarliwy katolik. Niezmienny w swoich zasadach, nawet  w trudnych
historycznie czasach. Jako pierwszy w szkole powiesił krzyż w swojej ukochanej sali
na drugim piętrze, również jako pierwszy był założycielem Solidarności  w naszej
szkole.
     W sposób szczególny czcił pamięć przodków. Miłośnik Lwowa i Kresów dawnej
Rzeczypospolitej. Kochał Lwów, jego tradycje, kulturę i mieszkańców. Z sentymen-
tem odwiedzał ukochane miasto, wspominał i tęsknił. Umiłował ziemię i jej plony.
Pracę zawodową umiejętnie łączył z pracą rolnika, którą kochał.
     Miałem zaszczyt spotkać go na swojej drodze zawodowej w MECHANIKU na
kursach Doskonalenia Zawodowego.   Ale więcej czasu spędzaliśmy podczas wycie-
czek pracowniczych - chociażby na jednej z ostatnich, do Warszawy. Zawsze przy
nim była żona. Budowała ich miłość, jak również miłość do Boga. W niedzielę rano
udawali się do kościoła.    To człowiek zanurzony w Bogu, oddychający Bogiem,
kochający Go, i wypełniony Jego Miłością, a tej nie da się zamknąć, ukryć. Ona -
jeżeli jest naprawdę, musi "wypłynąć", musi się uzewnętrznić.  I zawsze staje się
rzeką, która płynie do ludzi.
     Szanowna Pani Mario, drogie córki z zięciami i wnukami, Szanowna Rodzino!
Proszę przyjąć wyrazy współczucia  od pracowników ZSM, młodzieży, absolwentów
koleżanek  i kolegów, znajomych  z którymi śp. Bolesław pracował. Żegnamy dziś
nauczyciela, kolegę , przyjaciela, a przede wszystkim dobrego człowieka.
" Są łzy, co jak ogień palą,
są serca, co się nigdy nie żalą,
są winy na które nie ma sędziego,
                  więc gdy ktoś płacze, nie pytaj dlaczego …"
       Mowa pogrzebowa    Dyrektora ZSM - Jana Łaty   29.11.2016r.

"AKCJA AKTYWIZACJA - EFS" -
ZAKOŃCZENIE INDYWIDULNYCH ZAJĘĆ
Z DORADCĄ ZAWODOWYM
W PPP GŁUBCZYCE
"Akcja aktywizacja - EFS" jest to bezpłatny
projekt realizowany przez Ochotnicze Huf-
ce Pracy, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.
     Ma na celu objęcie wsparciem osób po-
między 18 a 24 rokiem życia, które obecnie nie
pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu ani
szkoleniu, mają problem z samodzielnym wej-
ściem na rynek pracy, nie posiadają kwalifika-
cji zawodowych, bądź ich kwalifikacje są nie-
adekwatne do zapotrzebowania lokalnego
rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie
uczestnicy będą mieli szansę zdobyć lub zmie-
nić kwalifikacje zawodowe oraz odbyć 3 - mie-
sięczny staż zawodowy. Dla uczestników pro-
jektu przygotowano również szereg dodatko-
wych form wsparcia, m.in.: indywidualne za-
jęcia z doradztwa zawodowego, grupowe za-
jęcia z doradztwa zawodowego, grupowe
wsparcie psychologiczne, indywidualne kon-
sultacje psychologiczne, zajęcia z zakresu za-
pobiegania depresji wśród młodzieży, warsz-
taty z zakresu kreowania wizerunku oraz  me-
tamorfozę wizerunku uczestników. Dziesięcio-
osobowa grupa z Głubczyc zakończyła w tym
tygodniu indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym. Podczas spotkań z doradcą u
każdego uczestnika projektu zostały zdiagno-
zowane predyspozycje i zainteresowania za-
wodowe. Pod kątem predyspozycji zawodo-
wych, a także specyfiki lokalnego rynku pra-
cy uczestnicy wybiorą kurs zawodowy, który
pozwoli na zdobycie lub zmianę kwalifikacji.
Zwieńczeniem zajęć z doradcą zawodowym
było stworzenie przez każdego uczestnika In-
dywidualnego Planu Działań.
   Dorota Kawalec,
   Mirela Rybeczka - Kuźnik
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ITALIA OPEN TAEKWONDO 2016
      12.11.2016 r. w Mediolanie we Włoszech  odbył się
prestiżowy międzynarodowy turniej Italia Open. Wy-
startowało w nim 426 zawodników z Hiszpanii, Anglii,
Szkocji, Norwegi, Francji, Belgi, Holandii, Szwajcarii,
Węgier , Polski i Włoch. LKS Sparta Głubczyce repre-
zentowali nasi kadrowicze: Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski. Po wspaniałym starcie Karolina Konik w
kategorii Grand Master w walkach do 62 kg zajęła
I miejsce i w kategorii Elite II m, natomiast Bartosz
Słodkowski w Kategorii Grad Master w walkach + 85
kg zdobył I miejsce i kategorii Elite również był pierw-
szy. W kategorii Elite mogli startować zawodnicy tyl-
ko ci  którzy, wygrali swoje kategorie wagowe. Po
wspaniałym starcie Nasi zawodnicy przywieźli 3 złote
medale i 1 srebrny. Serdecznie gratulujemy Karolinie
i Bartoszowi tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
 MŁODZIKÓW TAEKWONDO 2016

04.11.2016 r. w Pietrowicach odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików Taekwondo. Organizatorami imprezy sportowej były: Ludowy Klub
Sportowy Sparta w Głubczycach i Zespół Szkół w Pietrowicach.
     Turniej otworzył gospodarz  dyr. Zespołu Szkół Bogdan Kulik.  Wręczenia
nagród dokonała  Wicedyrektor Mariola
Bedryj. Wyniki naszych zawodników w
układach: dziewczyny 2009r.: Kamila
Ostarek I m, Weronika Foryś II m, Wę-
grzyn IIIm. chłopcy 2009r.: Miłosz Gaw-
łowski I m, Bartosz Bartusik, Adam Kon-
drat i Oskar Zapotoczny, dziewczętar
2008r.: Zuzanna Puk   I m, Karolina Mar-
ciniszyn II m, Atłachowicz III m, chłopcy
2007r.: Tomasz Witek I m, Maciej Andru-
siak II m,  chłopcy 2008 r.: Tomasz Witek
I m , Maciej Andrusiak,  III m  i Jakub Albert      III m ,
dziewczęta 2006r. Zuzanna Słodkowska I m , Nikola Bre-
wus II m, Anna Żłobicka III m , chłopcy 2006r.: Łukasz
Ostarek I m, Michał Michalewski II m, Tobiasz Tyburczy
IIIm i Gracjan Humeniuk III m, chłopcy 2005r. r. Wojciech
Jano  I m, Jakub Słodkowski II m, Karol Baran III i Marek Słabicki III m, dziew-
czyny 2003 r.: Maria Grzegorzewicz I m, Sandra Knosala II m, Martyna Bernaś
III m i Magdalena Wabnic III m, Chłopcy 2003 r.: Dominik Mazurkiewicz I m,
Kacper Zakrzyk II m   i Patryk Marek III m,. Techniki Specjalne: dziewczęta:
Sandra Knosala I m, Magda Wabnic II m, Martyna Bernaś III m i Aleksandra
Dudzik,  chłopcy:  Dominik Mazurkiewicz I m, Kacper Zakrzyk II m, Patryk
Marek III m i Wojciech Jano III m. Zawody sędziowali: Daniel Jano sędzia
główny i sędziowie planszowi: Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Katańska,
Barbara Mróz, Martyna Marciniszyn, Kamila Bednarczuk i Jakub Brewus.

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
W GŁUBCZYCACH

Jak co roku, 6 grudnia wszystkie dzieci
z wielką niecierpliwością czekały na Świętego
Mikołaja. Tak też było w Głubczycach. Milusiń-
scy      z rodzicami oraz dziadkami oczekiwały na
tego wspaniałego gościa na rynku miejskim.
    Zaprzęg reniferów z saniami Św. Mikołaja wylą-
dował na wieży ratuszowej z takim hukiem, aż się
zadymiło. Nagle Mikołaj wyłonił się z gwiazdką
szczęścia w ręku i serdecznie pomachał  oraz po-
zdrowił wszystkie dzieci. Następnie wszedł przez
komin z prezentami do „Sali pod Aniołem”, gdzie
grzeczne dzieci już na niego czekały.  Gość z Lapo-
nii zaprosił najmłodszych  do siebie i przeczytał im
bajkę o motylku. Dzieciaczki z wielkim zaciekawie-
niem słuchały opowieści oraz odpowiadały na
pytania Mikołaja.
      W końcu nadszedł najbardziej oczekiwany mo-
ment wieczoru, czyli wręczanie prezentów. Każdy
z niecierpliwością czekał na swoją kolej. Dzieci
w ramach podziękowań mówiły wierszyki oraz śpie-
wały piosenki. Podczas imprezy znalazł się rów-
nież czas na krótką zabawę przy muzyce i wspólne
zdjęcia z Mikołajem, aby każdy mógł mieć pamiąt-
kę z tego niezwykłego spotkania. Dzieci  były bar-
dzo szczęśliwe zarówno z tego powodu, że mogły
osobiście poznać Świętego Mikołaja  jak i z otrzy-
manych od niego prezentów.

Święty Mikołaj powrócił już do swego
domu w Laponii, ale obiecał, że jeśli dzieci będą
grzeczne to koniecznie wróci do Głubczyc za rok.
 (Fotorelacja na str.20, więcej na portalu TG)
                                        Anna Bieniasz, MOK
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 XVII  CUPRUM CUP
INTERNATIONAL KARATE

POLISCH OPEN  2016
  To zawody które odbyły się w dniach od  19 do 20 listopada
2016r  w Legnicy. W zawodach startowało 368 zawodników
z 51 klubów  Polski, Algerii, Uzbekistanu,Turcji, Słowacji,
Czech i Rosji.
    Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezento-
wali:  Klaudiusz Leliński, który w kata 10 lat zdobył złoty medal,
Julia Hac, która w kata 10 lat zdobyła złoty medal, Anna Paru-
szewska, która w kata 8 lat zdobyła srebrny medal i srebrny me-
dal zdobyła w kata 9 lat, Michalina Jung, która w kata 12-13 lat
zdobyła brązowy medal, Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13
lat zdobył brązowy medal. Bez  medalu wrócili: Jakub Patryjach,
Mateusz Stankiewicz, Oliwia Rojek, Oliwia Raniowska, Marta
Fiet, Michalina Kaliwoda oraz Emilia Klein. Wyniki naszych za-
wodników z tak dużych zawodów należy uznać za bardzo udane.
Gratulacje dla zawodników i ich rodziców.

     12 listopada
2016r w Prud-
niku odbyły się
zawody Karate
w których  star-
towało 220 za-
wodników, 20
klubów z Pol-
ski Czech
i Ukrainy.
Ludowy Ze-
spół Sportowy
K a r a t e - D o
Głubczyce re-

prezentowali: 1. Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdo-
był złoty medal, 2.Klaudiusz Leliński, który w kata 10 lat zdo-
był złoty medal, 3. Jakub Patryjach, który w kata 12-13 lat
zdobył srebrny medal, 4.Anna Paruszewska, która w kata 8 lat
zdobyła srebrny medal a w kata 9 lat brązowy medal, 5. Wikto-
ria Sawicka, która w kata 8 lat zdobyła brązowy  medal i w kata
9 lat brązowy medal, 6. Mateusz Stankiewicz , który w kata 11
lat zdobył brązowy medal, 7. Julia Hac, która w kata 10 lat
zdobyła brązowy medal, pozostali zawodnicy jak Michalina
Jung, Michalina Kaliwoda, Marta Fiet, Emilia Klein, Oliwia
Rojek oraz Oliwia Raniowska, którzy pomimo dobrych i wy-
granych pojedynków nie dostali się do strefy finałowej.

MIĘDZYNARODOWY
 PUCHAR

GÓR OPAWSKICH

Mini Silesia Cup
      12.11.2016 była to piąta edycja turnieju badmintona w któ-
rym wystąpiły dzieci do lat 9 i 11. Startowało 15 ekip z Polski,
Czech i Ukrainy Znakomicie spisali się nasi podopieczni którzy
zdobyli najwięcej medali ze wszystkich drużyn. Serdecznie gra-
tulujemy młodym zawodnikom a poniżej przedstawiamy wyniki
U-9 dziewczęta - I m. - Maja Naumczyk, III m.- Julia Krawiec, V m.
- Milena Tyszkowska
U-9 chłopcy - V m. - Paweł Kiszczyk, V m. - Olivier Gacki
U-11dziewczęta  II m. - Kaja Naumczyk, III m. - Maja Janko
III m. - Anna Gałaszkiewicz, V m. - Hanna Głowiszyn

U-11 chłopcy - III m. - Mateusz Golas



STYCZEŃ  2017 nr 1/284 17

BOGUMIŁ PACHLA
 SANMED

PRYWATNA  PRAKTYKA  LEKARSKA
BRANICE  UL. SZPITALNA 18

BADANIA USG, SPIROMETRIA I EKG
ORAZ PORADY.

REJESTRACJA TELEFONICZNA 575 438 878

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1. 10 stycznia 2017 r. odbędą się:
a) VII 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 przetargu wynosi 30 406,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 3 050,00 zł.
b) VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Pomorzowice
            nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 1/22. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 93 350,00 zł
         .  Wadium wynosi 9 350,00 zł.
c) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej
            23,03 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Bałuckiego nr 2/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
           gruntu z działki nr 477/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 16 600,00 zł. Wadium wynosi 1 660,00 zł.
d) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - składowym,
         oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 485/10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Głubczycach przy
         ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 18 093,00 zł. Wadium wynosi 1 810,00 zł.
e) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,22 m2),
           położonej w Głubczycach przy ul. Staszica nr 11/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
          z działki nr 460/16. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 10 280,00 zł. Wadium wynosi 1 300,00 zł.
2.       31 stycznia 2017 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej według
          ewidencji gruntów jako działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej powierzchni 0,7884 ha, położonej w Głubczycach przy
          ul. Żeromskiego. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 350 567,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 135 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte 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
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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, promujący
powiat, gminę i miasto Głubczyce, .
Serwis skupia się na propagowaniu,

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

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 październiku i listopadzie

w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

<<< STR.10

Korbecki Artur
 s.Julii Głubczyce

04.10.2016 9.20 3350/54

Kujawa Miriam
c.Anny Dzierżkowice

26.10.2016 8.45 3130/57

Nabiałek Wiktor
s.Katarzyny Bliszczyce
18.10.2016 6.40 3150/56

Opaczek Hanna
c.Sandry Głogówek

10.10.2016 8.40 4000/61

Pięciak Pola
c.Doroty Głubczyce

16.10.2016 9.55 3120/54

Rybka Antoni
s.Katarzyny Głubczyce
27.10.2016 7.35 4380/58

Saduniowska Lena
c.Zuzanny Kietrz

01.10.2016 7.45 3300/57

Semma Julian
s.Anny Mionów

 12.10.2016 8.30 3850/57

Sosulska Julia c.Wero-
niki Głogówek

31.10.2016 10.40 3910/59

Szpak Katarzyna
c.Natali Radynia

27.10.2016 18.35 3630/57

Tarasiewicz Emil
s.Anny Głubczyce

03.10.2016 20.20 4600/63

Apostol Dawid
s.Agnieszki Otoki

27.11.2016 10.30 3850/61

Biłka Pola
c.Patrycji Wódka

20.11.2016 0.30 3600/58

Czyż Maria
c.Sabiny Głubczyce

07.11.2016 0.00 3150/53

Grubińska Dominika
c.Iwony Głubczyce

07.11.2016 10.20 2700/51

Jakubczyk Amanda
c.Sylwi Rogożany

07.11.2016 21.10 3360/55

Kopij Leon
s.Karoliny Krzyżkowice
09.11.2016 2.30 3380/56

Kowalczyk Katarzyna
c.Kamili Prudnik

23.11.2016 23.10 2650/55

Krupa Piotr
 s.Diany Głubczyce

25.11.2016 8.45 3950/56

Mazur Kamil
s.Ameli Głuchołazy

12.11.2016 2.50 2980/54



STYCZEŃ 2017 nr 1 /28420

ŚW. MIKOŁAJ NA RATUSZU


