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  V MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W KATA PROWADZONE PRZEZ MISTRZA SANTO TORRE Z WŁOCH
ODBYŁO SIĘ OD 14-17.09.2017 R. NA HALI  LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO TECHNIK GŁUBCZYCE

     Organizatorem Seminarium był Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce. W zajęciach uczestniczyło 90 karateków
     z Węgier, Holandii i Polski - w tym cała kadra kata Polskiego Związku Karate prowadzona przez trenera Marka Chwilarskiego,
     współpracującego z trenerem Pawłem Połtorzyckim.
    Cel seminarium, czyli przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata, został w pełni osiągnięty.
Bardzo sympatyczne było spotkanie z przyjaciółmi, a w szczególności z działaczami naszego klubu.
Burmistrz Głubczyc i Starosta Głubczycki złożyli listy gratulacyjne.
Po treningach odbył się egzamin na I Dan, jedną z pozytywnie zdających była Iwona Hac.                                         Janusz Hołda
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W Urzędzie Miejskim w Głubczycach zorganizowano
 w dniu 27.09.2017r  polsko-czeskie spotkanie sprawie:

"Omówienia potrzeb w zakresie
infrastruktury połączeń komunikacyjnych
przyszłej północno-wschodniej obwodnicy
miasta Krnova"
      Burmistrz Głubczyc  Adam Krupa- powitał zebranych i przed-
stawił osoby reprezentujące polską stronę narady:  Anitę Juchno
Wicestarostę Powiatu Głubczyckiego, Ireneusza Dyłę Z-cę Dyr.
Generalnej Dyrekkcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu,
Kazimierza Bedryja - Z-cę Burmistrza, Radnego Rady Miejskiej w
Głubczycach Pawła Buczka oraz pozostałych  pracowników urzę-
du i przedstawicieli lokalnych mediów.
   Místostarosta Mesta Krnov Michal Brunclík - podziękował za
przygotowanie spotkania, sprawną i szybką organizację oraz przed-
stawił delegację strony czeskiej Martina Dostála sekretarza Sto-
warzyszenia dla budowy tras drogowych I/11-I/57 z siedzibą w
Opawie, Michała  Skalka pracownika referatu rozwoju strategicz-
nego Urzędu Miejskiego w Krnovie.
      Místostarosta Mesta Krnov złożył informację o budowie ob-
wodnicy Krnova, która rozpoczęła się po 20 latach przygotowań
w  sierpniu 2017r. Rozpoczęto I etap budowy, odcinek drogi o
długości 8 km, który ma trwać 4 lata. Według harmonogramu ro-
bót w roku bieżącym droga zostanie wytyczona i będą wykonane
prace przygotowawcze czyli oczyszczenie terenu z przeszkód. Prze-
bieg trasy Místostarosta zaprezentował na podkładach mapowych.
Informuje również, że planowana obwodnica nie ma ograniczone-
go tonażu dla pojazdów ciężarowych i trzeba się spodziewać, że
po jej wybudowaniu ruch tych pojazdów będzie skierowany na
przejście z Polską w Pietrowicach Głubczyckich. Pyta jak do tej
sytuacji przygotowana jest strona polska.(...)
     Sekretarz Stowarzyszenia Martin Dostál - uzupełnia wypo-
wiedź czeskiego starosty.  Mówi, że do tej pory na ulicy Pietrowic-
kiej w Krnovie był ruch pojazdów ograniczony do tonażu 3,5 tony,
ale teraz Rada Miasta Krnowa zmienia stanowisko i chce wprowa-
dzić ruch bez ograniczeń. Ma to służyć rozwojowi tego regionu a
nowo budowana obwodnica powinna mieć połączenia z Polską
nie tylko na przejściu w Pietrowicach ale również na przejściu
Bartultovice - Prudnik. Wyjaśnia, że Rada przyjęła takie stanowi-
sko, gdyż powstał pomysł aby starą ulicę Pietrowicką pozostawić
jako drogę dojazdową do gospodarstw przy niej  zlokalizowanych,
natomiast budowaną obwodnicę można połączyć z przejściem gra-
nicznym nowym odcinkiem drogi o wymaganych, dla ruchu bez
ograniczeń tonażu, parametrach. Budowa  ta ma uzasadnienie,
gdyż według przeprowadzonych badań, właśnie przejście w Pie-
trowicach Głubczyckich stanie się centralnym punktem komuni-
kacji z Polską dla obszaru pogranicza od Prudnika do autostrady
A1 czy też nieco bliższego przejścia w Chałupkach. Koszt budo-

wy planowanej obwodnicy ma wynieść około jednego miliarda
złotych. Chcą pozyskać środki na budowę tego dodatkowego
łącznika, na którego budowę można wykorzystać środki europej-
skie. Muszą z tym zwrócić się do organów państwowych. Planują
to zrobić już teraz gdyż chcą aby to zadanie z łącznikiem zakoń-
czyć w planowanym 4 - letnim okresie budowy obwodnicy. Na
dzień dzisiejszy najważniejsze jest opracowanie dokumentacji tech-
nicznej. Oczekują wsparcia ze strony polskiej. Prosi by strona
polska wyraziła swoje stanowisko co do tonażu przyszłego ruchu
na drodze od przejścia granicznego w Pietrowicach do Głubczyc
i dalej czyli drogi  krajowej numer 38 oraz o zamierzeniach inwesty-
cyjnych do tej drogi w perspektywie najbliższych 4 lat. Podkreśla,
że ważne jest aby swoje stanowisko wyraziła Gmina Głubczyce
i Powiat Głubczycki oraz aby zwrócić się o stanowisko w tej spra-
wie również do władz wyższego szczebla i zarządcy drogi.(...)
     Z-ca Dyrektora GDDKiA Odział Opole Ireneusz Dyła
- informuje o planach na najbliższe lata odnośnie drogi nr 38.
Jest przygotowana dokumentacja modernizacji odcinka od gra-
nicy państwa do miejscowości Kolonia Mokre. Pierwszego prze-
targu na to zadanie nie udało się rozstrzygnąć ale będzie w naj-
bliższym czasie powtórzony i realizacja odbędzie się. Na najbliż-
sze 4 lata GDDKiA planuje wykonać odcinkami modernizację
całego 14 kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 38 aż do
Głubczyc. Na tym plany się kończą.  (...)
     Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Anita Juchno
- wyraża wolę wsparcia przez Powiat Głubczycki pomysłu budo-
wy drogi po stronie czeskiej oraz rozbudowy drogi 38. Pyta
o formę współpracy w tym temacie z gminą i jakie powinny być
podjęte wspólne działania. (...)
     Burmistrz Głubczyc Krupa Adam - deklaruje współpracę
gminy przy opracowaniu dokumentacji technicznej obwodnicy
Głubczyc i Grobnik. Uważa, że obwodnica Głubczyc nie może
być zadaniem samorządu województwa, bo ich ciąg komunika-
cyjny droga 416 kończy się wcześniej i nie ma zupełnie argu-
mentów, żeby kawałek obwodnicy stanowiący połączenie ciągu
drogi krajowej nr 38 miał być zarządzany przez województwo.
     Z-ca Dyrektora GDDKiA Odział Opole Ireneusz Dyła
  - potwierdza, że rzeczywiście od pewnego czasu jest możli-
wość wspólnego finansowania zadań z samorządem gminnym, i
dobrze, że gmina taką współpracę deklaruje, jednakże podkre-
śla, że plany GDDKiA są ukierunkowane na inne priorytety, ze
względu na zmierzone niskie natężenie ruchu, które jest argu-
mentem przeciw budowie obwodnicy.
     Radny Paweł Buczek - podaje przykłady związane z natęże-
niem ruchu na drogach podobnego typu. Jak się okazuje, co
było zbadane, na innych drogach w ruchu pojazdów stosunek
samochodów osobowych do ciężarowych to 1:3. Aktualnie na
drodze numer 38 ten stosunek wynosi 1:24 bo ruch towarowy
jest ograniczony. Gdy to ograniczenie zostanie zniesione to przy
współczynniku 1:3 liczba pojazdów ciężarowych wzrośnie >>>

OBWODNIC CIĄG DALSZY
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>>> 8 krotnie i wówczas na drodze 38 natężenie ru-
chu wzrośnie do wielkości 4600-5600 pojazdów na
dobę. I takiego natężenia ruchu trzeba się w przy-
szłości spodziewać. Argument o braku natężenia ru-
chu jest więc nie trafiony, bo skoro nie ma drogi to
jak ma się po niej odbywać ruch. Radny mówi rów-
nież o utrudnieniach na drodze numer 38 w Grobnikach.
Nawet przy tym ruchu, który obecnie jest, droga ta jest
uciążliwością dla mieszkańców bo brak jest chodnika a
nierównym poboczem bardzo trudno jest się poruszać
pieszym. Temat jest zgłaszany od 15 lat i jak na razie nie
zrobiono żadnego kroku do przodu by poprawić bez-
pieczeństwo osób korzystających z drogi.(...)
   Burmistrz Głubczyc Adam Krupa podkreśla, że
rozwój tej części województwa opolskiego jest uza-
leżniony od tras komunikacji drogowej zwłaszcza w
sytuacji gdy ten teren został całkowicie pozbawiony
połączeń kolejowych, na razie gmina jeszcze radzi
sobie, ale przyszłość i rozwój gminy zależą od budo-
wy obwodnicy i ta musi powstać. Burmistrz ponow-
nie deklaruje współfinansowanie przy realizacji tego
zadania. Burmistrz podaje również przykład, urlopo-
wego  wyjazdu do Włoch przez przejście w Kietrzu, a
nie w Krnovie bo tam jest lepsze połączenie z auto-
stradą A1, a przecież jeszcze lepszym połączeniem był-
by przejazd przez przejście  w Pietrowicach gdyby było
odpowiednio przygotowane.
Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego A. Juchno
- apeluje do Dyrektora GDDKiA o zweryfikowanie
planów budowy dróg, o przekazanie stanowiska
zwierzchnikom o potrzebie budowy obwodnicy Głub-
czyc i Grobnik, bo jej brak ogranicza rozwój powiatu.
     Sekretarz Stowarzyszenia Martin Dostál
 - podaje dodatkowe argumenty, że w tej chwili są
cztery  przejścia na granicy polsko-czeskiej dla ru-
chu o podwyższonym tonażu, ale to jest wszystko mało.
Jest to ograniczenie w komunikacji i być może władzom
na szczeblach wyższych na tym nie zależy żeby coś
zmienić natomiast nam na dole tak, bo tu żyjemy i chce-
my, żeby rozwój tych terenów postępował.
Z-ca Dyr. GDDKiA Odział Opole Ireneusz Dyła
 - zgadza się z wyrażonymi stanowiskami, wyjaśnia
jednak, że on sam nie ma takiej siły przebicia, żeby
zmienić plany. Wnioski trzeba kierować do szczebli
wyższych. Proponuje by zwrócić się o stanowiska w
tej sprawie do Euroregionów Pradziad i Silesia. Tych
stanowisk powinno być jak najwięcej. Ponadto pod-
kreśla, że wymiana stanowisk może przyśpieszyć
sprawę. Prosi by czesi informowali gdy otrzymają
promesę finansową na budowę tej dodatkowej drogi
łączącej obwodnicę Krnova z przejściem   w Pietro-
wicach.(...)
Burmistrz Głubczyc Krupa Adam - zakończył nara-
dę, podziękował wszystkim za przybycie i owocną
dyskusję. Podkreślił, że należy działać szybko, bo 5
lat to nie jest dużo i trzeba ten czas wykorzystać na
stworzenie takich warunków komunikacyjnych żeby
przyszły ruch na drodze krajowej numer 38 nie przy-
niósł uszczerbku dla naszych mieszkańców.
Protokołował - inspektor ds. dróg
Urzędu Miejskiego   w Głubczycach, Józef Matela.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1.  27 października 2017 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka nr 353/6 o powierzchni 0,0387 ha,
położonej w Zubrzycach przy ul. Przytulnej nr 4. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 5 526,00 zł. Wadium wynosi 560,00 zł;
2.   14 listopada 2017 r. odbędą się:
a)  XIV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 586 o powierzchni 0,2920 ha, położonej w Lisięcicach przy ul. Ko-
ścielnej. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 19 126,00 zł + VAT 23%.
Wadium wynosi 2 000,00 zł;
b)  XII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, położonej w miejscowości Lisięcice
przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetargu  17 181,00 zł.
Wadium wynosi 1 800,00 zł;
c)  XI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości 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 wywo-
ławcza do przetargu wynosi 16 345,00 zł. Wadium wynosi 1 650,00 zł;
d)  VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 225 o powierzchni 0,3500 ha, położonej w miejscowości Mokre.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 26 967,00 zł.
 Wadium wynosi 2 700,00 zł;
e)  IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w obrębie Zopowy. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 27 878,00 zł.
 Wadium wynosi 2 800,00 zł;
3. 21 listopada 2017 r. odbędą się:
a) X przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści niezabudowanej 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  45 962,00 zł + VAT 23%.
  Wadium wynosi 4 600,00 zł;
b) VIII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Kopernika. Cena wywoławcza do przetargu 64 361,00 zł + VAT 23%.
   Wadium wynosi 7 000,00 zł;
c) VIII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr
123/3 o pow.  0,0926 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 62 762,00 zł + VAT 23%.
  Wadium wynosi 6 500,00 zł;
d)   I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 229 o powierzchni 1,0008 ha, położonej w obrębie Kietlice. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi 21 086,00 zł. Wadium wynosi 2 200,00 zł;
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w
pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogłosze-
niach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczy-
cach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21
wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w dniu:
1.  29.09.2017 r. wykazów  nieruchomości przeznaczonych  do:
a) oddania w dzierżawę: Głubczyce - części działek nr 665/2, nr
331/2, nr 315/49, nr 205/68, nr 285/6, nr 272/101, nr 731/37, nr 338,
nr 89/9, nr 89/3, nr 339/7 oraz działka nr 205/38; Grobniki - część
działki nr 684; Zawiszyce - działki nr 261 i nr 272.
b) oddania w użyczenie: Głubczyce - części działek nr 286/169,
nr 493/4, nr 270/11, nr 313/53, nr 294/21, nr 274/73, nr 451/21, nr
302/12, nr 477/8, nr 731/25, nr 293/3, nr 1000/19, nr 668/35, nr 454,
nr 340, nr 481/30, nr 481/28, nr 550/3, nr 451/21, nr 446/25, nr 373/
3, nr 667/60, oraz działka nr 360/4, nr 313/51, nr 285/56, nr 318/14,
nr 443/13; Gołuszowice - części działek nr 699/8, nr 151/2;Rów-
ne - części działek nr 377 i nr 835/1; Głubczyce-Sady - część
działki nr 18/111; Krzyżowice - część działki nr 377/10.
2.  03.10.2017 r. wykazów obejmujących przeznaczone
      do zbycia n/w nieruchomości:
a) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul.
Warszawskiej nr 4/12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 446/18;
b) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul.
Chrobrego nr 8/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 274/48.
Z dniem 14.11.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 2147 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
nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
3. 04.10.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Ko-
chanowskiego nr 16/3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części grun-
tu z działki nr 285/45
Z  dniem 15.11.2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 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
nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
4. 05.10.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, obejmującą działkę nr 546/9 o
powierzchni 0,0173 ha, położoną w Głubczycach przy ul. Raci-
borskiej.
Z  dniem 16.11.2017 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 (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje rosz-
czenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub
odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicie-
lem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

Ogłoszenie o przetargach
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.

 ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce
ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych
 w Głubczycach przy  ul. Kochanowskiego 13

   Lokal nr 6 o pow. użytkowej 80,20m2, położony na II piętrze
budynku, do lokalu przynależy piwnica o pow. 22,50m2 oraz
komórka gospodarcza na półpiętrze o pow. 1,20m2. Na układ
funkcjonalny lokalu składa się przechodnia kuchnia, dwa poko-
je, w tym jeden przechodni, łazienka z wc. Cena wywoławcza
79.000zł. wysokość postąpienia 800zł. Przetarg odbędzie się
05.12.2017r. o godz. 9:00 w świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8
w Głubczycach. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wys. 7.900zł
   Lokal nr 10 o pow. użytkowej 17,60m2 położony na podda-
szu budynku, do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,00m2. Na
układ funkcjonalny skała się jedno pomieszczenie, wc wspólne
na półpiętrze. Cena wywoławcza 10500zł. wysokość postąpie-
nia 110zł. Przetarg odbędzie się 05.12.2017r. o godz. 10:00 w
świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem
udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wys. 1050zł.
  Lokal nr 11 o pow. 22,60m2 położony na poddaszu, do lokalu
przynależy piwnica o pow. 9,90m2. na układ funkcjonalny skła-
da się przechodnia kuchnia, jeden pokój, wc wspólne na półpię-
trze. Cena wywoławcza 12500zł. wysokość postąpienia 130zł.
Przetarg odbędzie się 05.12.2017r. o godz. 11:00 w  świetlicy GTBS
przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem udziału w prze-
targu jest wniesienie wadium w wys. 1250zł. Szczegóły dotyczą-
ce przetargów na stronie:  www.gtbs.eu w zakładce  OGŁOSZE-
NIA  lub www.bip.glubczyce.pl  w zakładce  \Jednostki Gospo-
darcze/Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego -
Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głub-
czycach

KARATE OLIMPIJSKIE WKF
   W dniach od 13. do 15.10.2017r w Bielsku Białej odbyły się
największe  w Polsce zawody Polish Open International Kara-
te-Grand Prix Bielska Białej.
     W zawodach startowało 1400 zawod-
ników, 160 klubów z 29 państw. Ludo-
wy Zespół Sportowy Karate-Do Głub-
czyce reprezentowali: Szymon Cieślik,
Maciej Kowalczyk, Michalina Jung. Oli-
wia Raniowska, Jakub Pa-
tryjach, Julia Hac, Emilia
Klein, Wiktoria Sawicka,
MIchalina Kaliwoda, Woj-
ciech Patryjach i Maja Ko-
walczyk, która w kata U8
zdobyła brązowy medal.
Szymon Cieślik w kategorii
kata juniorów zdobył złoty
medal i był to wspaniały wy-
nik biorąc pod uwagę fakt, iż miesiąc wcześniej został Mistrzem
Polski Cadetów. Szymon jako członek kadry narodowej za ty-
dzień leci do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata Karate WKF.
Gratulujemy medalistom, a Szymonowi życzymy dobrego wyni-
ku w Hiszpanii. Sukcesy Szymona w tym roku możliwe  były  we
współpracy od 8 lat z Maestro Santo Torre.                  JH
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VIII OPOLSKI MITYNG W KOLARSTWIE
OLIMPIAD  SPECJALNYCH

04 października 2017 roku na Stadionie Miejskim Po-
lonii Głubczyce odbył się VIII Opolski Mityng w Kolarstwie
Olimpiad Specjalnych. Organizatorem zawodów był Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach.
W zawodach wzięło udział 37 zawodników z 7 klubów: Głogów-
ka, Opola, Strzelec Opolskich, Zawadzkie-
go, Kup, Czarnowąsów oraz Głubczyc.
    W ceremonii otwarcia wzięli udział Dy-
rektor Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wy-

chowawczego Tomasz Kiszczyk oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Stanisław
Krzaczkowski.
Zawodnicy startowali w konkurencjach:
 500, 1000 oraz 5000 m.
Nasz ośrodek reprezentowali: na 1000m
Wiktoria Mirga - I m, w kat.12-15 lat, Patry-
cja Hołda - I m. w kat. 16-21 lat, Kamil Mirga - I
m. w kat. 12-15 lat, Jakub Bielski - I m   w kat. 16-
21 lat, Tomasz Pospiech - II m. w kat. 16-21 lat
Paweł Łazuta- I m. na 5000 m w kat.22 lata i
więcej
Kamil Sadło - I m. na 500 m - rowery trzykołowe
Przemysław Pasternak - II m na 500 m - rowery
trzykołowe
Zawody sędziowane były przez  nauczyciela
wychowania fizycznego Dariusza Szałagana.
     Po tak udanych startach mamy nadzieję, że
będziemy reprezentować województwo opol-
skie na zawodach ogólnopolskich.
   Organizatorzy składają podziękowania wolon-
tariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach za po-
moc w przeprowadzeniu zawodów oraz prezesowi klubu Polonia
Głubczyce Panu Markowi Curyło za umożliwienie przeprowadze-
nia zawodów.                                                    Dariusz Szałagan

WOJEWÓDZKI  MITING TURYSTYKI  KOLARSKIEJ
      W Zespole Szkół w Pietrowicach w dniach od 29 września
do 1 października 2017 roku odbył Wojewódzki Miting Tury-
styki Kolarskiej, adresowany do uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych.
Do Pietrowic przyjechało 50 młodych amatorów turystyki kolar-
skiej. Głównym celem imprezy było upowszechnienie krajoznaw-
stwa  i turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
dzieci  i młodzieży oraz promocja tras rowerowych i ziemi głub-
czyckiej wraz z  pograniczem Polsko - Czeskim.
   W programie przewidziano: konkurs krajoznawczy o Opolsz-
czyźnie, tor sprawnościowy, sztafeta rowerowa, żółwia jazda ro-

werem, rzut
do celu,
k o n k u r s
piosenki tu-
rystycznej
przy ogni-
sku oraz za-
liczenie wy-
branych z

siedmiu tras
rowerowych,
które były
zróżnicowa-
ne pod
wz g l ę d e m
trudności i
dystansu.

      Swoją obecnością wojewódzki miting turystyki kolarskiej
uświetnili: Radny Województwa Opolskiego Zbigniew Ziółko,
 z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj, sekretarz Polskiego Towarzy-
stwa Schronisk Młodzieżowych Zofia Kłos i starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu Piotr Dańkowski. Koordynatorem
Zlotu był dyrektor Zespołu Szkól w Pietrowicach  Bogdan Kulik.
      Puchar Opolskiego Kuratora Oświaty: otrzymała  za I m. Szkoła
Podstawowa  w Szybowicach, za II m. Publiczne Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Pietrowicach, a  III m. Szkoła Podstawowa  nr 2.
     Impreza była sfinansowana ze środków Powiatu Głubczyckie-
go, Kuratorium Oświaty  w Opolu. Natomiast w 80 % ze środków
Samorządu Województwa Opolskiego. Za pomoc w uzyskaniu
wysokiego dofinansowania organizatorzy składają specjalne
podziękowanie Radnemu Województwa Opolskiego  Zbignie-
wowi Ziółko.                                                    Daniel Jano

W tym roku 9 września obchodziłyśmy 150 lat pobytu
Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Głubczycach.

     Obecnie nasza wspólnota liczy 22 siostry.Szczególne miejsce
we wspólnocie zajmują siostry starsze i chore, które swoją mo-
dlitwą i cierpieniem  wspierają siostry  które   służą  chorym
siostrom oraz pracują w apostolacie na zewnatrz.
     Siostra Ryszarda posługuje w kościele parafialnym, siostra
Józefina katechizuje dzieci w dwóch szkołach i przedszkolu, pro-
wadzi kółko misyjne, Dzieci Maryi i scholę. Nasz dom jest otwar-
ty na potrzeby ludzi z zewnątrz.
      Czas Jubileuszu jest też sposobnością,by wyrazić naszą
wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by-
śmy mogły tak radośnie uwielbiać Boga. Dziekujemy naszym
dobrodziejom, sponsorom   i wszystkim ludziom dobrej woli.

     Zarząd Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawo-
dowego "NAPRZECIW'  informuje, że w trakcie przekazywania
artykułu do Głosu Głubczyc  o VII pikniku integracyjnym w No-
wych Gołuszowicach wkradł  się błąd w wyniku którego nie
podziękowaliśmy wszystkim osobom,  za co ogromnie PRZE-
PRASZAMY.  Chcemy podziękować następującym firmom, in-
stytucjom i osobom: Word Opole, Małgorzacie  Wyrwalec, Ro-
manowi  Piczak, Mateuszowi Skiba - "Misioo" akcesoria dla
dzieci, Europejskiemu Centrum Edukacji i Informacji Naukowej
w Raciborzu,  Wiktorowi Wojnarskiemu - Agencja Ubezpiecze-
niowa Głubczyce.  Za zaistniałą sytuacje jeszcze raz przeprasza-
my i bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.
Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodo-
wego "NAPRZECIW"                                    Robert Wyrwalec

PODZIĘKOWANIE SPROSTOWANIE
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e-Składka - prosty przelew do ZUS
     Bez indywidualnego numeru konta bankowego - już

w styczniu - nie zapłacisz składek ZUS.
Twoje dotychczasowe konta na początku
roku będą już zamknięte. Jednak wcześniej
dostaniesz od nas jeden numer bankowy,
którego ostatnie cyfry to twój numer NIP.
Zamiast wpłat na kilka rachunków, wszyst-
kie składki zapłacisz jednym przelewem.

     Przedsiębiorca zrealizuje zaledwie jeden przelew a ZUS po-
dzieli wpłatę proporcjonalnie na poszczególne ubezpiecze-
nia i fundusze. Trzeba jednak wiedzieć, że wpłaty będą trafia-
ły na najstarsze zadłużenie. Płatnik składek nie będzie mógł
opłacić tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległo-
ści, np., aby korzystać ze świadczeń chorobowych czy zdro-
wotnych. Wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami, a
dopiero potem bieżące składki. Jeśli płatnik ma długi skład-
kowe, winien skorzystać z układu ratalnego. Z pomocy do-
radcy ds. ulg można skorzystać codziennie w godzinach
otwarcia placówek ZUS. Doradca pomoże w zgromadzeniu,
przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do
rozpatrzenia wniosku o rozłożenie należności na raty. Należ-
ności spłacane w ramach układu ratalnego będą wpłacane na
numer rachunku składkowego - ten sam, na który będą opła-
cane bieżące składki.
      Od początku października opolski ZUS będzie listownie
informować płatników o ich indywidualnym rachunku ban-
kowym, aby do końca tego roku ta wiadomość trafiła do
wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Każdy
kto dopiero rozpocznie prowadzenie biznesu od 2018 r. infor-
mację o numerze rachunku składkowego otrzyma pocztą za-
raz po założeniu konta płatnika składek.
Numer składać się będzie z 26 cyfr, z których dwie pierwsze to
cyfry identyfikujące bank, te od trzeciej do dziesiątej ozna-
czać będą numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć -
NIP przedsiębiorcy. List będzie wydrukowany na papierze ze
znakiem wodnym. Przed rozpoczęciem wpłacania warto zwe-
ryfikować, czy numer jest prawidłowy. Będzie można to spraw-
dzić w każdej placówce Zakładu.
Działające obecnie cztery konta bankowe przestaną być ak-
tywne z końcem roku a płatnik będzie identyfikowany po nu-
merze rachunku bankowego. Bez numeru nowego konta nikt
w styczniu nie zrobi przelewu do ZUS żeby opłacić składki.
UWAGA:
1.  Jeśli do końca grudnia 2017 r. Płatnik nie otrzymasz z ZUS
informacji o Numerze Rachunku Składkowego skontaktuj się
z placówką ZUS albo z Centrum Obsługi Telefonicznej
 (22 560 16 00 - COT)
2.  Jeśli zgubisz informację o Numerze Rachunku Składkowe-
go, to niezwłocznie zgłoś się do placówki ZUS albo skontak-
tuj się z Centrum Obsługi Telefonicznej.
3. Bank nie "podpowie" ci nowego numeru rachunku skład-
kowego - musisz go znać.
4.   Twój rachunek powinien zawierać nasz numer identyfika-
cyjny ZUS tj., 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to twój
numer NIP. Sprawdź zanim zaczniesz płacić.
5.  W 2018 r. bez informacji o Numerze Rachunku Składkowe-
go nie będziesz mógł opłacić żadnych składek, gdyż dotych-
czasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte.
Sebastian Szczurek regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego

       e-Składka -
 jeden przelew na własny rachunek w ZUS
     Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samoza-
trudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przele-
wem na indywidualny numer rachunku składkowego.
Informacjê o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z
ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list
dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgło-
sił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.
Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma infor-
macji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien
zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefo-
nicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres
którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku
składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachun-
ku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek.
Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.
Szybciej i taniej
W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
* ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wy-
padkowe), *  ubezpieczenie zdrowotne, *  Fundusz Pracy,
* Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, * Fundusz
Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wy-
pełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popeł-
nienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak
obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy
PESEL, a także  okresu i typu wpłaty.
Natychmiastowe rozliczenie
Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składko-
wego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one
automatycznie powiązane z kontem płatnika składek.
Proporcjonalny podział
Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki
okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubez-
pieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc,
które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS,
jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.
Ważne! Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje
najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.
Długi a ubezpieczenie chorobowe
Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić
tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na do-
browolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego. Jego wpłata pokryje najpierw zale-
głości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpła-
ta będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.
Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce pod-
legać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać
z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać
z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgod-
nie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa
zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świad-
czeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy
można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który pod-
pisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer ra-
chunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczo-
nym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą
składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym
dla obu tych należności.   Więcej informacji www.zus.pl/eskladka
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 78. ROCZNICA  AGRESJI SOWIECKIEJ
NA POLSKĘ

 DZIEŃ SYBIRAKA,
         W dniu 15.09.2017r. zorganizowane
zostały uroczystości upamiętniające 78.  Rocz-
nicę Agresji Sowieckiej na Polskę oraz Dzień

Sybiraka, w których
uczestniczyła Ko-
menda Hufca Związ-
ku Harcerstwa Pol-
skiego
    Obchody rozpoczę-
ły się przed Pomnikiem
Sybiraków i "Kamie-
niem Pamięci" na
Cmentarzu Komunal-

nym od uroczystego Apelu z
udziałem władz samorządowych,
związków kombatanckich, przed-
stawicieli organizacji społecz-

nych, lokalnej prasy i telewizji, dyrektorów szkół i przed-
szkoli, Pocztów Sztandarowych oraz zuchów, harcerzy, mło-
dzieży szkolnej i przedszkolaków. Po apelu głos zabrał Pre-
zes Oddziału Głubczyckiego Stowarzyszenia Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Pan Edward
Wołoszyn, który swym przemówieniem zachęcał do pod-
trzymywania pamięci o Kresowiakach i rodakach deporto-
wanych w głąb Syberii.
     Uroczystości zakończyły się montażem słowno-muzycz-
nym pod przewodnictwem druha Józefa Kaniowskiego, po
którym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając
hołd bohaterom września 1939 roku.
     Data 17 września 1939r.  powinna być ciągle obecna
w naszej świadomości i pamięci o polskich żołnierzach sta-
jących w nierównej walce z miażdżącymi siłami najeźdźców.
                                                              Dh. Joanna Herbut

      27 WRZEŚNIA 1939 ROKU POWOŁANA ZOSTAŁA PIERW-
SZA KONSPIRACYJNA ORGANIZACJA NIEPODLEGŁOŚCIO-
WA - SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSKI.
     To wydarzenie zapoczątko-
wało budowę Polskiego Państwa
Podziemnego - fenomenu w dzie-
jach II wojny światowej i nie tyl-
ko. Pamiętając o poświęceniu,
walce i umiłowaniu Ojczyzny Żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz innych
formacji Polski Walczącej Sejm RP
ustanowił dzień 27 września
Dniem Podziemnego Państwa
Polskiego.
         Z tej okazji 27 września 2017r. grupa harcerzy z Komendy Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wraz   z  Radnym Sej-
miku Wojewódzkiego Zbigniewem Ziółko oraz Przewodniczącym  Rady
Miejskiej Kazimierzem Naumczykiem  złożyli kwiaty przed tablicą pa-
miątkową Armii Krajowej w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny     w Głubczycach.

XXXIV HARCERSKI RAJD JESIENNY
"GRANICZNYM SZLAKIEM"

W dniach 6-7 października odbył się XXXIV Harcerski Rajd
Jesienny "Granicznym Szlakiem". Po raz kolejny zuchy, harcerze
i harcerze starsi  wraz z kadrą instruktorską przeszli wzdłuż granicy
powiatu głubczyckiego. Na trasie młodzież harcerska zdobywała punk-
ty na punktach kontrolnych, jak
również zdobywała wiedzę. Sta-
raliśmy się połączyć edukację i
zabawę. W Rajdzie brało udział
około 130 uczestników. W orga-
nizacji Rajdu pomagali nam
przedstawiciele służb munduro-
wych: 10. Opolskiej Brygady
Logistycznej w Opolu, Śląskie-
go Oddziału Straży Granicznej,
KP  Straży Pożarnej, KP Policji.
Niespodzianką rajdu była moż-
liwość wycieczki wozem tereno-
wym jednostki wojskowej. Po-
goda dopisała i wszyscy uczest-
nicy szczęśliwie ukończyli trasę
rajdu.
       Włączyliśmy się również w trwającą 7 października akcję "Róża-
niec do Granic" odmawiając różaniec na Wzgórzu ks. Biskupa A.
Adamiuka i oddelegowując jeden patrol do Opawicy.
Na podsumowaniu rajdu przyznano następuje puchary:
* Drużyna harcerska "Iskra" - Puchar Burmistrza Głubczyc
* Drużyna harcerska "Kompleks"- Z-cy Burmistrza Głubczyc
* Drużyna harcerska "Wichry" -  Starosty Głubczyckiego
* Drużyna harcerska "Płomienie" Przew. Rady Powiatu
* Drużyna harcerska "Zawisza Czarny"- Dyr. ZS w Pietrowicach
* Gromada harcerska "Iskierki" oraz drużyna harcerska "Płomyki" -
Puchar Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
* Drużyna harcerska "Tropiciele" - Puchar Prezesa Zarządu MG
     Związku OSP RP
* Drużyna harcerska "Paradox" - Puchar Dowódcy 10.OBLog  w Opolu
* Drużyna harcerska "Żywioły"- Puchar Komendanta Hufca ZHP
      Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXV Jubileuszowy
      Harcerski Rajd Jesienny - Granicznym szlakiem.

W 73. ROCZNICĘ  PRZYBYCIA PIERWSZEGO
TRANSPORTU POWSTAŃCÓW  WARSZAWSKICH
DO ŁAMBINOWIECKIEGO OBOZU,   DRUŻYNA HAR-
CERSKA "ISKRY"  KH ZHP  WZIĘŁA UDZIAŁ   W URO-
CZYSTOŚCI  UPAMIĘTNIAJĄCEJ TO ZDARZENIE

    Początek oficjalnych uroczysto-
ści odbył się (06.10.2017r)  przed
Pomnikiem Powstańców Warszaw-
skich - Jeńców Stalagu 344 Lams-
dorf   w Łambinowicach.
       Gośćmi honorowymi spotkania

byli powstańcy warszawscy, a
wśród nich grupa jeńców Stalagu
344 Lamsdorf. Apel Pamięci prze-
prowadziła Kompania Honorowa
Wojska Polskiego.  Wśród gości
byli także przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich, władz samo-
rządowych, służb mundurowych,
uczniowie, harcerze oraz mieszkań-
cy Łambinowic.    Uroczystość za-
kończyła się złożeniem przed po-
mnikiem wieńców, kwiatów oraz za-
paleniem zniczy.
               Dh. Agnieszka Górska
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O FESTIWALU CITTASLOW
W sobotę, 23 września, czyli pierwszego dnia

kalendarzowej jesieni w Miejskim Ośrodku Kultury
odbył się pierwszy lokalny Festiwal Cittaslow

BARWY JESIENI zorganizowany przez Burmistrza
Głubczyc oraz Głubczycką Radę Seniorów

w  ramach tzw. SENIORALIÓW
   W pierwszej wersji miał on mieć miejsce w amfiteatrze,
w scenerii plenerowej, lecz ze względu na niesprzyja-
jącą aurę został przeniesiony do MOK-u.
   Tego dnia od godz. 14.00 do 19.00 sala widowiskowa
w scenografii alei parkowej tętniła życiem! Najpierw
uroczyste otwarcie przez wiceburmistrza Kaziemierza Be-
dryja w asyście przewodniczącego Rady Seniorów -
Janusza Peczkisa. Potem występ chóru FENIX w kon-
cercie "Na ludową nutę" pod kier. Józefa Kaniowskie-
go.  Następnie "Polskie i światowe przeboje" w realiza-
cji dzieci i młodzieży Studia Piosenki Akord z MOK dzia-
łającego pod kier. Ewy Maleńczyk. W kolejnym punk-
cie programu barwne widowisko poetycko-muzyczne
"Jesienne róże"w reż. Marii Farasiewicz w wykonaniu
Grupy Estradowej MIRIAM-MOK oraz teatru TRADY-
CJA ZSM z gościnnym udziałem barytona - Tomasza
Wierzby. Widzowie mogli się tu przenieść w świat pio-
senek i wierszy z motywem jesieni - od retro po współ-
czesne. Żywiołowo reagująca publiczność dała się po-
nieść emocjom. Kulminacyjny punkt Festiwalu stano-
wił występ gwiazdy wieczoru - duetu "Kola i Jola" ze
Śląska. Znakomite artystki, znane z TV Silesia, porwały
widownię do tańca, a'propos - śpiewającą wespół ich
przeboje.  Musiał być więc biss!   Wspaniali odbiorcy
nie szczędzili braw występującym.  Festiwal Cittaslow
prowadziła Maria Farasiewicz - kierownik artystyczny
przedsięwzięcia, a koordynatorem tegoż z ramienia Urzę-
du Miejskiego był Paweł Maleńczyk
   W ramach Festiwalu zaprezentowali się też lokalni wy-
stawcy, twórcy  ludowi ze swoimi rękodziełami, uloko-
wani w holu MOK-u.  Festiwal cittaslow to impreza pro-
mująca miasto,  dobry styl życia, tego, co lokalne, ro-
dzime, regionalne: rzemiosło, rękodzieło, tradycję, kul-
turę, ofertę kulinarną, itd. Trzeba przyznać, że impreza
ta była naprawdę udana, tak ku zadowoleniu organiza-
torów jak i uczestników. red.ZSM (foto Mateusz Kitka)
  Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki
na twojeglubczyce.pl



CITTASLOW W GŁUBCZYCACH?
      19 września o świcie wyruszył z Głubczyc autobus do którego w Prudniku dosiadła druga grupa osób zainteresowanych poznawaniem  i promowaniem
idei Cittaslow, której celem jest stopniowa poprawa jakości życia mieszkańców miast tworzących wspólną sieć. W programie wycieczki było poznanie "na
żywo", podpatrywanie pomysłów i inicjatyw realizowanych w województwie warmińsko - mazurskim. Trasa poznawcza wiodła od Działdowa przez Nidzicę,
Olsztynek, Lubawę, Nowe Miasto Lubawskie, Lidzbark. W codziennych  obiadokolacjach uczestniczyli burmistrzowie, przewodniczący rad, pełnomocnicy
ds. Cittaslow, członkowie Krajowego Komitetu Naukowego polskiej sieci Cittaslow,  a rozmowy, pytania i dyskusje trwały  do późnych godzin.

Czym "grozi" wcielanie idei i filozofii Cittaslow?
     "Historia Cittaslow na świecie ma niecałe 20 lat, a w Polsce zaledwie 10. W tym czasie ruch zdobył wielu zwolenników. Wszystkich obowiązują te same
zasady i łączy ten sam cel - dobrze żyć w małej społeczności. Idea nakierowana jest na miasta poniżej 30 tys. mieszkańców, ma zapobiegać  wyludnianiu się
miast, upiększać je.  Zachęca do spokojnego stylu życia,  poszanowania historii z nowoczesnością, kultywowania tradycji. Tworzenie warunków do
spędzania wolnego czasu przez organizowanie imprez czy budowanie obiektów służących rekreacji.
            Uznanie dla ruchu zaowocowało zapisaniem w Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, a następnie zagwarantowanie
środków finansowych w regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.
Obecnie (marzec 2017r.) polska sieć to 26 członków (z czego 20 z Warmii i Mazur) i trzech
kandydatów." Jeden z burmistrzów pochwalił się, że po pięciu latach  funkcjonowania w sieci

mamy zapewnione z "puli Cittaslow" - 21mln zł, a Urząd Marszałkowski przezna-
czył na ten cel ponad 100mln zł.
Podsłuchane i podpatrzone przez obiektyw:
Dobre praktyki - działania które łączą - rewitalizacja tkanki miejskiej, tradycyjne
                                imprtezy kulturalne, rekreacja, działania prospołeczne.
Wspólne pomysły na lepsze życie dla siebie, przyjezdnych, osiedlających się,
                                 poszukujących spokoju, uciekających przed zgiełkiem miast.
Tworzenie rodzinnych unikalnych ofert, dawne rzemiosło, wielokulturowość.
Integracja działań miast Cittaslow  i tworzenie wokół nich szlaków turystyki
                                                                objazdowj, krótkoterminowej.
Mieszkańcy - bezcenne zasoby miast Cittaslow, kolekcjonerzy, pasjonaci.
Na zdjęciach:  Skwer Cittaslow, park po rewitalizacji, rękodzieło, promocja, pasjo-
naci, oswajanie pomarańczowego  ślimaka - logo Cittaslow, spotkania mieszkań-
ców miast Cittyaslow, produkty lokalne - nalewki, miody pitne, Swojska Baba,
rzemiosło, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne
 (opr. Jan Wac na podstawie  "Dobre praktyki sieci miast Cittaslow"
    Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Departament Turystyki

        oraz wizji lokalnej - foto.
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1. Zakup defibrylatora do Domu Dziennego Pobytu.
2. Dostosować DDP dla osób niepełnosprawnych, budowa windy (2)
3. Ustawienie w mieście ławeczki inteligentnej
      (możliwość doładowania telefonu).
4. Adaptacja powierzchni klasztoru na dom starców.
5. Remont placu targowego.
6. Asystent dla osób starszych
- pomoc w życiu codziennym osobom starszym.
7. Brak środków komunikacji miejskiej dla osób
starszych,  niepełnosprawnych -
    - darmowe przejazdy dla osób starszych po mieście
 - komunikacją PKS  (od przystanku do przystanku).
8. Większa kontrola wydatków romów korzystających
     z OPS (sprawdzenie na co wydają pieniądze).
9. Wybudować blok dla młodych małżeństw.
10. Budowa tężni w parku miejskim (3 wnioski).
11. Budowa chodników i remont dróg ul. Wyspiańskiego.
12. Wesołe miasteczko na stałe (Julia lat 9).
13. Budowa krytego basenu kąpielowego
      (7 wniosków), budowa aqua parku, lotniska.
14. Powrót linii kolejowej (3 wnioski).
15. Ławki wzdłuż drogi na cmentarz (3 wnioski).
16. Rondo u zbiegu ulicy Sosnowieckiej i Garbarskiej - Moniuszki  (3)
17. Remont istniejącego basenu otwartego.
18. Zorganizować miejsca spotkań dla seniorów w mieście i na wsiach.
19. Organizacja zajęć integracyjnych w przedszkolach.
20. Rewitalizacja Ośrodka w Pietrowicach.
21. Chodniki na Osiedlu w  Lipach.
22. W trakcie Dni Głubczyc - jeden  występ w Parku Młodzieżowym.
23. Kamery na cmentarzu (nawet atrapy).
24. Oświetlenie Parku Miejskiego.
25. Jarmark Bożonarodzeniowy pod Ratuszem (2 wnioski).
26. Więcej koszy na śmieci w mieście (2 wnioski)

JAK  POPRAWIĆ W GŁUBCZYCACH
JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

W odpowiedzi na ankietę  mieszkańcyGłubczyc  zgłosili
  54 propozycji, o dalszych losach wniosków będziemy informować.

27. Zakaz ostrych kolorów do malowania elewacji
28. Nasadzenie kwitnących drzew i krzewów na
       terenach zielonych
29. Progi zwalniające koło Ratusza
30. Zabiegać o inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy.
31. Poprawa oświetlenia ulic na osiedlach w mieście.
32. Inny styl Dni Głubczyc
        - (kabarety, muzyka poważna, iluzja, magia)
33. Więcej kamer monitoringu w mieście (3 wnioski).
34. Patrole policji w porze nocnej.
35. Budowa sali gimnastycznej przy jednym przedszkolu
      dla lepszego rozwoju przedszkolaków.
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WYSTAWA  „ WAŻKI-ZABÓJCY
DWÓCH ŚRODOWISK”

14 września  w sali „Pod Aniołem” w ratuszu
miejskim odbył się wernisaż fantastycznej wystawy

pt. „Ważki – zabójcy
dwóch środowisk”.

Była to oferta kultural-
no -edukacyjna realizo-
wana w ramach projek-
tu „Inwentaryzacje przy-
rodnicze kluczem do
edukacji ekologicznej i
ochrony bioróżnorod-
ności w województwie
opolskim” przez Mu-

zeum Śląska Opolskiego. Wystawa obej-
mowała 139 wielkoformatowych fotogra-
fii ukazujących piękno i różnorodność
świata ważek. Opatrzone ciekawym ko-
mentarzem zdjęcia przedstawiały  naj-
istotniejsze aspekty biologii i ekologii tej
grupy owadów.
   Podczas wernisażu odbył się koncert
zespołu kameralnego Filharmonii Opol-
skiej. Muzycy grali na ksylofonie, puzo-
nie oraz pianinie elektronicznym. Nie za-
brakło również wykładu pt. „Sekretne
życie ważek”, gdzie prelegentami byli
twórcy wystawy Piotr Zabłocki oraz Mi-
chał Wolny. Wśród uczestników wysta-

wy byli zarówno zaproszeni goście jak i uczniowie pobli-
skich szkół, którzy otrzymali komiks „Cecylia – poznaje
ważek zwyczaje” obrazujący życie tych fantastycznych
owadów.  Impreza ta była również zwieńczeniem cyklu „Ple-
nerowej Sceny Głubczyckich Dni Kultury 2017”, która w
tym roku przyciągnęła jeszcze większą rzeszę publiczności
niż w latach ubiegłych. W wernisażu wzięło udział ok. 150
osób, które były pod wielkim wrażeniem tego wydarzenia.
Warsztaty czerpania papieru i druku na tkaninie....
odbyły się w pierwszą niedzielę września tj. 3.09, na placu
przed ratuszem miejskim w Głubczycach w ramach „Plenero-
wej Sceny Głubczyckich Dni Kultury”. Rozpoczęły się o
godzinie 14:00 jednak z powodu bardzo złych warunków
atmosferycznych pojawiło się na nich zaledwie 10 osób i po
niespełna godzinie zostały zakończone. Było to ostatnie z
tegorocznych wydarzeń plenerowych pod ratuszem, niestety
pogoda nie pozwoliła, aby ten dzień wyglądał tak jak zapla-
nowano.                                           Anna Bieniasz, MOK

TELEGRAM !!!
 PRZEDSZKOLE KLISINO
"Święto pieczonego ziemniaka"
 Stajnia na Warszawskiej w Głubczycach
  "A w naszym przedszkolu,
 impreza  nie byle jaka,  bo obchodzimy
Święto Pieczonego Ziemniaka"
     To hasło naszego pikniku, które towarzyszyło nam podczas im-
prezy. Jesień to czas zbiorów ziemniaków  a przy tym świetna okazja
do wspólnej zabawy, bliższego poznania tego warzywa. Z tej okazji
skorzystały przedszkolaki z grupy 5 - 6 latków i ich rodzice z oddziału
przedszkolnego z Klisina. Aby to święto było bardziej atrakcyjne,
obchodziliśmy w Stajni na Warszawskiej. Główną atrakcją tego świę-
ta było oczywiście ognisko, w którym piekły się ziemniaki. Nad ogni-
skiem czuwali  tatusiowie:  Damian i Marcin. Po za tym dzieci zapo-
znały się z "Bajką  o Ziemniaku", z której w prosty sposób dowie-
działy się skąd on pochodzi, i jak trafił do Polski. Przyswoiły sobie
również wiele ciekawostek i informacji, na temat ziemniaka.
     Gdy ziemniaki piekły się w ognisku,
dzieci z twarzami  pełnymi uśmiechów
wspólnie z rodzicami  brały udział w róż-
nych zabawach ze śpiewem i  konkursach
. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę o
ziemniaku "Szara skórka",  zatańczyliśmy
taniec "Bogie Wogie", "Krasnoludek",
"Głowa - ramiona". Był rzut ziemniakiem
do wiaderka, wybór największego i dziwacznego ziemniaka. Zaba-
wami ruchowymi  zainteresował przedszkolaków. Pan Mariusz  (go-
spodarz obiektu ). Główną atrakcją były oczywiście zabawy na balo-
tach  słomy. Tak pochłonęły dzieci, że nie zdążyliśmy przeprowadzić
wszystkich konkurencji.
   W  Stajni na Warszawskiej dzieci poznały  ciekawostki o koniu,
wyczyściły konia, a później nagroda -  przejażdżka na koniu.
"Ziemniaki gotowe" - to sygnał dany przez tatusiów do wspólnej
ziemniaczanej biesiady. Ziemniaki smakowały jak potrawy    z naj-
lepszej kuchni. Oprócz  ziemniaków były pieczone kiełbaski i róż-
ności przygotowane i przyniesione przez kochane mamusie.
     Gościem honorowym naszego święta  była  dyrektor Teresa
Zakrzyk. Pani dyrektor w ramach prezentu dofinansowała nam
część naszej imprezy, za co bardzo dziękujemy.
     To święto było także okazją do wzmocnienia więzi emocjonal-
nej między rodzicami i dziećmi poprzez wspólną zabawę. Każdy
uczestnik otrzymał, jak na Święto Pieczonego Ziemniaka" przy-
stało ziemniaczany medal. Dzieci zmęczone zabawą i atrakcjami z
uśmiechem na twarzy wróciły do domów. Na pewno ta wspólna
zabawa z rodzicami  na długo pozostanie w ich pamięci.
                                                       Wychowawca    Teresa Micek

 Uroczysta inauguracja roku szkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Klisinie
   Po wakacyjnej przerwie, uczniów, rodziców i nauczycieli przywitała dyrektor szkoły -Teresa Zakrzyk. Rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny w nowej zreformowanej ośmioklasowej szkole. W roku szkolnym 2017/18 czeka nas
wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana nazwy szkoły. W wyniku reformy oświaty szkoła zmieniła nazwę
z Publicznej Szkoły Podstawowej  z klasami I-III  na Publiczną Szkołę Podstawową,  a w ławach szkolnych
zasiedli pierwsi od wielu lat czwartoklasiści.
     Szczególnie ciepło zostali przywitani najmłodsi uczniowie - pierwszoklasiści, którym pani dyrektor wraz z
życzeniami wielu sukcesów i miłych wrażeń wręczyła szkolne wyprawki. Uśmiechom i zapału do pracy dodawał
róg obfitości kurczowo trzymany przez pierwszaków. Przedstawili oni również część artystyczną. W dalszej
części uroczystości wysłuchano przemówienia pani dyrektor, która przedstawiła poszerzone grono pedago-
giczne oraz przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną naszej szkoły. A potem… To już wiadomo, nasza klasa,
nasza Pani/Pan oraz mnóstwo powakacyjnych wrażeń i… ciekawość - jaki będzie ten rok?
Odpowiemy w kolejnych miesiącach. Magda Przybysławska
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XVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN
ŻEŃSKICH I ZUNUFIKOWANYCH
OLIMPIAD SPECJALNYCH
       13-16 września 2017 roku w Bydgoszczy odbył się XVIII
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich i Zunifi-
kowanych  Olimpiad Specjalnych.

      Reprezentacja Opolskiego składała się z
uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego oraz partne-
rów z Liceum Ogólnokształcącego z Głub-
czyc.  W składzie drużyny byli uczniowie:
Jakub Bielski, Piotr Bielski, Robert Bilik, Se-
bastian Wilczyński, Karol Kiereś oraz part-
nerzy: Mateusz Atłachowicz, Sebastian Rak,
Jakub Curyło, Bartosz Gramatyka, Marcin
Rubczyński.
Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy zakwa-
terowani w hotelu. Wieczorem udaliśmy się
na ceremonię otwarcia zawodów, która od-
była się na stadionie Zawiszy Bydgoszcz.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn zunifiko-

wanych i 9 drużyn żeńskich z 12 Oddziałów Regionalnych Olim-
piad Specjalnych, w których zagrało 200 zawodników, wspiera-
nych przez 56 trenerów oraz 54 wolontariuszy.
   Od czwartku do soboty dojeżdżaliśmy do Centrum Sportu i Re-
kreacji  Zawisza, w którym znajdowały się cztery boiska piłkarskie.
   Turniej rozpoczął się grami obserwowanymi po których druży-
ny trafiały do poszczególnych  grup sprawnościowych. Trzeba
przyznać iż pogoda wcale nie ułatwiała zawodnikom w poruszaniu
się po boisku i po kilku minutach każdy był wykończony. Mecze
nie były łatwe i każde zdobycie bramki przychodziło niezmiernie
trudno.  Nasi reprezentanci walczyli bardzo dzielnie do samego
końca zdobywając II miejsce.
   Mimo iż nie udało się zdobyć tego upragnionego pierwszego
miejsca i tak wracaliśmy dumni do domu bo każdy pamięta słowa
przysięgi, którą powtarza się przed każdymi mistrzostwami
"Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku".
Opiekę nad zawodnikami sprawował nauczyciel wychowania
fizycznego Dariusz Szałagan                             Dariusz Szałagan

W dniach 22-24.09.2017r.
w Czechach w miejscowości
Czesky Krumlov odbył się

Międzynarodowy
TURNIEJ BADMINTONA
Juniorów Młodszych Forza
Czech International U17.
   Wspaniały sukces ponownie
odnieśli  nasi zawodnicy z Tech-
nika Głubczyce Bartosz Gałązka
i Maciej Matusz zdobywając zło-

ty medal w w grze podwójnej. Jest to kolejny złoty
medal jaki dołożyli nasi zawodnicy do swojej kolekcji
w ostatnim czasie po zwycięstwach w Międzynarodo-
wych turniejach w Serbii  i  Polsce.
                                            Serdecznie gratulujemy

 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 w PUCHATKOWIE

        ,, Tańczą baloniki w rytm muzyki ... " i całe Puchatkowo
razem z balonikami, które 20 września już od samego rana
roztańczone, rozśpiewane świętowało po raz kolejny Dzień
Przedszkolaka
       Dzień ten rozpoczęliśmy oczywiście od zdrowego pyszne-
go śniadanka-kolorowych kanapeczek, które dzieci przygoto-
wywały samodzielnie. A po śniadanku zabawy i konkursy we
wszystkich grupach - oczywiście motywem przewodnim były
baloniki, których w tym dniu nie brakowało

     Po tańcach i słodkim poczęstunku NIESPODZIANKA - od-
wiedzili nas nieoczekiwani i wspaniali Goście - nasz patron
Kubuś Puchatek w towarzystwie Myszek Minnie i Miki - każ-
da grupa zrobiła sobie z gośćmi mini sesje fotograficzną i wspól-
nie z przyjaciółmi wprost z bajek Disneya bawiła się wśród
baniek mydlanych.  Zabawom i tańcom nie było końca a pięk-
ne wymalowane, kolorowe buzie przedszkolaków wręcz lśniły
z radości   Każde dziecko i wszyscy pracownicy Puchatkowa
otrzymali piękne odznaki i prezenty. A niespodzianką od pań
kucharek był obiad - pyszne naleśniki dla każdego do wyboru
ze słodkim nadzieniem.  W ten szczególny dzień Rodzice
w każdej grupie czytali dzieciaczkom ulubione bajeczki, a Pan
Woźny sprawił frajde puszczając w każdej sali bańki.
     Był to cudowny dzień pełen radości i pięknych emocji, któ-
re malowały się na małych twarzyczkach naszych przedszkola-
ków. A baloniki, które towarzyszyły nam w tym dniu powędro-
wały wraz z rozradowanymi dziećmi i ich rodzicami do domów.
Już nie możemy doczekać się kolejnego Dnia Przedszkolaka.

                                 Anna Semczuk  Przedszkole nr 2

W dniach 6-8 października 2017r.
w Wilnie na Litwie

odbył się
 Międzynarodowy

TURNIEJ BADMINTONA
YONEX LITHUANIAN U17

    Wystąpili w nim  zawodnicy na-
szego Klubu LKS Technik Głub-
czyce Bartek Gałązka i Maciej Ma-
tusz.  Kolejny raz potwierdzili
swoją dominację w grze podwójnej
zdobywając złoty medal. Dodatko-
wo świetnie spisał się jeszcze             w
grze pojedynczej Bartek Gałązka
dokładając do swojej kolekcji brą-
zowy medal.
            Serdecznie gratulujemy.



LISTOPAD 2017 nr 11/294 15

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
"AKCJA  AKTYWIZACJA - EFS"

    W sierpniu 2017 roku  w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Głubczy-
cach beneficjenci zakończyli  realizację projektu
"Akcja aktywizacja - EFS". "Akcja aktywizacja - EFS"
jest to bezpłatny projekt realizowany przez Ochotnicze
Hufce Pracy, współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej. Miał na celu objęcie wspar-
ciem osób pomiędzy 18 a 24 rokiem
życia, które  nie pracowały oraz nie
uczestniczyły w kształceniu ani szko-
leniu, miały problem z samodzielnym
wejściem na rynek pracy, nie posiada-
ły kwalifikacji zawodowych, bądź ich
kwalifikacje były nieadekwatne do za-
potrzebowania lokalnego rynku pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestni-
cy  mieli szansę zdobyć lub zmienić
kwalifikacje zawodowe oraz odbyć 3 -
miesięczny staż zawodowy. Dla uczest-
ników projektu przygotowano również
szereg dodatkowych form wsparcia,
m.in.: indywidualne zajęcia z doradztwa
zawodowego, grupowe zajęcia z doradz-
twa zawodowego, grupowe wsparcie
psychologiczne, indywidualne konsul-
tacje psychologiczne, zajęcia z zakresu
zapobiegania depresji wśród młodzieży,
warsztaty z zakresu kreowania wizerun-
ku oraz  metamorfozę wizerunku uczestników. Podczas spotkań z
doradcą zawodowym u każdego uczestnika projektu zostały zdiagno-
zowane predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Pod kątem pre-
dyspozycji zawodowych, a także specyfiki lokalnego rynku pracy
uczestnicy wybrali kurs zawodowy, który pozwolił na zdobycie lub
zmianę kwalifikacji. Zwieńczeniem zajęć z doradcą zawodowym było
stworzenie przez każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działań.
    W Głubczycach siedmiu  beneficjentów zgodnie ze swoimi zain-
teresowaniami  i predyspozycjami  przystąpiło i ukończyło nastę-
pujące kursy zawodowe: Opiekunka dziecięca, osób starszych oraz
niepełnosprawnych z modułem administracyjno-biurowym; Kosme-
tyczka z modułem stylizacji paznokci; Spawacz MAG z modułem
przedsiębiorczości oraz Nowoczesny magazynier-przedawca z ob-
sługą wózka widłowego i modułem administracyjno-biurowym.  Po
ukończonym kursie zawodowym i pozytywnie zdanym egzaminie,
uczestnicy projektu  podjęli  3-miesięczny staż zawodowy w fir-
mach i instytucjach zgodnie z kierunkiem ukończonych kursów
zawodowych.                                      Mirela Rybeczka - Kuźnik

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYPOCZYNKU LETNIEGO
  DZIECI  I  MŁODZIEŻY W 2017 ROKU

NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
     Dzieci powróciły już do ławek szkolnych po wypoczynku
letnim. Podczas wakacji Państwowa Inspekcja Sanitarna spra-
wowała nadzór  nad formami wypoczynku zarejestrowanaymi
w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Przeprowadzono 7 kontroli  w
placówkach zorganizowanego  wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, z którego skorzystało 220 uczestników.
         Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany był w miej-
scu zamieszkania na bazie szkół, Gminnego Ośrodka Kultury
w Baborowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wspar-
cia Dziennego „Ziarenko”, Krytej Pływalni „Hydrosfera” w
Kietrzu oraz w formie wyjazdowej na bazie Schroniska- Stani-
cy Harcerskiej w Ściborzycach Małych.
   Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele
atrakcji, m.in.: gry i zabawy ruchowe i integracyjne, rozgrywki
sportowe, rajdy piesze po okolicy, lekcje pływania, zajęcia
muzyczno- taneczne, komputerowe, konkursy muzyczne, pla-
styczne, bajkoterapię,  prelekcje na temat zdrowego odżywia-
nia oraz wycieczki 1-dniowe do: kina, Zaginionego Miasta
Rossenau, Pszczyny, Zoo w Opolu, Parku Rozrywki w Zato-
rze, Aquaparku w Gorzycach, na Górę św. Anny, Kopę Bisku-
pią, kąpielisko w Dębowej i wiele innych.
         Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pobytu dzieci i młodzieży podczas trwania letniego
wypoczynku przeprowadzono 7 kontroli wypoczynków, w
których uczestniczyło 220 dzieci. Oceniane były m.in.:
warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego
pomieszczeń i otoczenia oraz bloków żywienia, stan sanitar-
no-higieniczny pomieszczeń sanitarnych, warunki do upra-
wiania sportu i rekreacji, zapewnienie opieki medycznej.
Zachorowań, wypadków, hospitalizacji  oraz zatruć pokarmo-
wych nie stwierdzono. Stan zdrowia dzieci i młodzieży nie
budził zastrzeżeń. Organizatorzy wypoczynku zapewnili
uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.
     W ramach kampanii „Bezpieczne Wakacje” pracownicy
PSSE w Głubczycach przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt.
zdrowe i bezpieczne wakacje w formie: pogadanek z wykorzy-
staniem prezentacji multimedialnej, pokazów i ćwiczeń propa-
gujących zdrowy styl życia. W ramach współpracy z Ko-
mendą Powiatową Policji prowadzono wspólne zajęcia z za-
kresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Łącznie w spotkaniach
edukacyjnych uczestniczyło 123 dzieci i 25 opiekunów.

PPInspektor
Sanitarny w Głubczycach     Alina Mazur-Ciapa

Kolejny sukces debla Maciej Matusz,
Bartosz Gałązka.
Zawodnicy klubu LKS Technik Głubczyce uczestniczyli w

dniach 29.09.-
01.10.2017 w Mie-
dz yn a r odowym
turnieju badminto-
na Slovakia Open
U17 zajmując tym
razem drugie miej-
sce. Serdecznie gra-
tulujemy

W  dniach 29-30.09.2017.r
w Pleszewie  odbyły się Mistrzostwa Polski

KARATE WKF
    Wspaniały sukces odnieśli  karatecy  z Głubczyc - Szymon Cie-
ślik został  złotym medalistą kata ka-
detów,  Maciej Kowalczyk brązowym
medalistą kata kadetów.  W zawodach
startowały również Michalina Jung i
Oliwia Raniowska, którym nie udało
się przejśc kwalifikacji, ale był to ich
pierwszy start na tak ważnych zawo-
dach. W zawodach startowało 456 za-
wodników z 56 klubów.
 Serdecznie gratulujemy
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PN.I.1411.8.2017.SJ
Opole, dnia 21 września 2017 r.
Pan Jan Wac
Redaktor Naczelny "Głosu Głubczyc" ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
    Dotyczy: anonimowej skargi na działanie Burmistrza Głub-
czyc w sprawie symboli komunizmu oraz publikacji jej treści
oraz pisma Wojewody Opolskiego przekazującego sprawę
do Rady Miejskiej w Głubczycach na łamach Głosu Głub-
czyc.
W związku z publikacją na łamach Głosu Głubczyc
 - Nr 9/292 (Wrzesień 2017) treści:
-  anonimowej skargi z dnia 8 lipca 2017 roku na działanie
Burmistrza Głubczyc w sprawie symboli komunizmu (prze-
słanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach
według właściwości - do wiadomości i służbowego wyko-
rzystania - przez Radę Miejską w Głubczycach);
-   odpowiedzi Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2017
roku o Nr PN.I.1411.8.2017.AW;
-   fragmentu protokołu z obrad XXXII Sesji RM w Głubczy-
cach z dnia 26 lipca 2017 roku,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
1)  W dniu 11 lipca 2017 roku do Opolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Opolu wpłynęła anonimowa skarga zawiera-
jąca zarzuty pod adresem Burmistrza Głubczyc w sprawie reno-
wacji parku miejskiego wraz z istniejącym na jego terenie po-
mnikiem żołnierza radzieckiego. Anonimowy skarżący wyraził
swój protest przeciwko odnawianiu symboli upamiętniających
ustrój komunistyczny ze środków finansowych gminy.
2)  Wojewoda Opolski, pismem skierowanym do Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Głubczycach, z dnia 14 lipca
2017 roku o Nr PN.I.1411.8.2017.AW - na podstawie art. 231
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - anonimową skargę z dnia
8 lipca 2017 roku, przekazał według właściwości - do wiadomo-
ści  i służbowego wykorzystania - Radzie Miejskiej w Głubczy-
cach.
3)   Pismem z dnia 8 sierpnia 2017 roku o Nr Oa.0630.10.2017,
Pan Przewodniczący poinformował Wojewodę Opolskiego,
że anonimowa skarga z dnia 8 lipca 2017 roku, została przed-
stawiona Radnym na sesji Rady Miejskiej w Głubczycach w
dniu 26 lipca 2017 roku. Radni uznali jednak, że anonimowa
skarga nie powinna być rozpatrywana. Pan Przewodniczą-
cy w swym piśmie wskazał ponadto, że sprawa remontu
przedmiotowego pomnika była już poruszana na wcześniej-
szej sesji Rady Miejskiej w Głubczycach w miesiącu maju
br. W trakcie jej trwania Burmistrz Głubczyc udzielił wyczer-
pujących wyjaśnień, dotyczących remontu pomnika, przed-
stawiając koszt remontu postumentu i postaci żołnierza oraz
plany jego ewentualnej likwidacji.
4)   Pismem z dnia 13 września 2017 roku, Burmistrz Głub-
czyc przekazał projekt całego protokołu z obrad XXXII Se-
sji RM w Głubczycach w dniu 26 lipca 2017 roku oraz wersję
pdf Głosu Głubczyc - Nr9/292 (Wrzesień 2017) wyjaśniając,
dlaczego powyższe dokumenty zostały opublikowane.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz publikację trzech w/
w dokumentów na łamach Głosu Głubczyc - Nr 9/292 (Wrze-
sień 2017) wnoszę o sprostowanie opublikowanego na
łamach Głosu Głubczyc - Nr 9/292 (Wrzesień 2017) materia-
łu, poprzez zamieszczenie wyjaśnienia o poniższej treści.

SPROSTOWANIE
    Pragnę zauważyć, iż opublikowane na łamach Głosu Głubczyc -
fragmenty protokołu z obrad XXXII Sesji RM w Głubczycach w dniu
26 lipca 2017 roku - zawierają stwierdzenia i nadinterpretacje, które nie
wynikają z treści pisma Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2017
roku o Nr PN.I.1411.8.2017.AW. Wojewoda Opolski odwołując się w
treści pisma do umowy z dnia 22 lutego 1994 roku między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i
miejscach pamięci ofiar wojen i represji (Dz.U. z 1994 r, Nr 112 poz.
543), przypomniał jedynie, że "unormowaniu prawnemu i ochronie na
terenie Polski podlegają miejsca pamięci i spoczynku żołnierzy oraz
osób cywilnych poległych, pomordowanych i zamęczonych w wyni-
ku wojen i represji". Powyższy cytat nie oznacza jednak, że Wojewo-
da Opolski podziela zdanie Burmistrza Głubczyc, że ustawa z dnia 1
kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r, poz. 744), nie dotyczy
pomnika żołnierza radzieckiego na terenie parku miejskiego w Głub-
czycach. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Federacji Rosyjskiej (art. 1 pkt.1); "(...) reguluje współpracę Stron w
zakresie rozwiązywania wszelkich spraw związanych z ustalaniem,
rejestracją, urządzaniem, zachowaniem i należytym utrzymaniem miejsc
pamięci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w
Rzeczypospolitej Polskiej - żołnierzy i osób cywilnych poległych,
pomordowanych i zamęczonych w wyniku wojen i represji, zwanych
dalej "miejscami pamięci i spoczynku". Postanowienia niniejszej umo-
wy obejmują także sprawy związane z ekshumacją szczątków zwłok i
godnym ich pamięci ponownym pochowaniem". Z powyższego cyta-
tu wynika jednoznacznie - co potwierdza Oświadczenie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2016
roku w sprawie sowieckich pomników na terenie polski - że Umowa
nie ma zastosowania do tzw. pomników symbolicznych, będących
wyłącznie znakami komunistycznej dominacji na ziemiach polskich w
latach 1945-1989.
Z aktualnego brzmienia ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez na-
zwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznych (Dz.U z
2016 r., poz. 744) wynika, że dotyczy ona stricte nazw propagujących
komunizm lub inny ustrój totalitarny. Podkreślić jednak należy, iż w
dniu  20 lipca 2017 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1389) opublikowano
uchwaloną w dniu 22 czerwca 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
którą do pierwotnej ustawy wprowadzono rozdział dotyczący pomni-
ków. Tym samym, od dnia 21  października 2017 roku obowiązywać
będzie konieczność usunięcia pomnika który upamiętnia osoby, or-
ganizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój
totalitarny. Przez pomniki rozumie się tu również kopce, obeliski, ko-
lumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice
pamiątkowe, napisy i znaki. Artykuł 3 ust. 1 ustawy zmieniającej wska-
zuje, że właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na któ-
rej w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm
lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób,
usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Ustawodawca postanowił, iż w przypadku niewykonania tego obo-
wiązku Wojewoda, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi albo użyt-
kownikowi wieczystemu nieruchomości, usunięcie tego pomnika.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w
przypadku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
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koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb
Państwa ze środków budżetu państwa,
których dysponentem jest wojewoda, je-
żeli właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości, na której znajdował się
pomnik, nie uczestniczył w procedurze
wzniesienia tego pomnika.
    Biorąc pod uwagę powyższy przepis
prawa, stwierdzenie Burmistrza Głubczyc
zawarte w opublikowanym fragmencie
protokołu z obrad XXXII Sesji RM w
Głubczycach w dniu 26 lipca 2017 roku w
brzmieniu: "Byłem zdecydowany, żeby to
zlikwidować, ale nie będę się potem han-
dryczyć z Wojewodą o zwrot kosztów,
niech sami to likwidują (...)" należy oce-
nić jako niefortunne.
     Wskazać trzeba również, iż dodany art.
5a ust. 3 ustawy wyraźnie wyłącza z za-
kresu stosowania ustawy pomniki: 1) nie-
wystawione na widok publiczny; 2) znaj-
dujące się na terenie cmentarzy albo in-
nych miejsc spoczynku; 3) wystawione
na widok publiczny w ramach działalno-
ści artystycznej, edukacyjnej, kolekcjoner-
skiej, naukowej lub o podobnym charak-
terze, w celu innym niż propagowanie
ustroju totalitarnego oraz 4) wpisane - sa-
modzielnie albo jako część większej cało-
ści - do rejestru zabytków. Gmina Głub-
czyce może zatem sprawdzić, czy pomnik
żołnierza radzieckiego na terenie parku
miejskiego w Głubczycach, jest pomnikiem
o charakterze historycznym, wystawio-
nym w celu innym niż propagowanie
ustroju totalitarnego. W tej kwestii winien
jednak wypowiedzieć się Instytut Pamię-
ci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie
z art. 5b ust. 2 ustawy, w brzmieniu obo-
wiązującym od dnia 21 października 2017
roku.
Z up. Wojewody Opolskiego
Beata Adamus Dyrektor Wydziału Praw-
nego i Nadzoru
Sprawę prowadzi: Sebastian Judycki, Kie-
rownik Oddziału Organizacji, Kontroli i
Skarg, Wydział Prawny i Nadzoru,
 tel. 77 4524 218
Do wiadomości:
1.  Pan Adam Krupa Burmistrz Głubczyc
     ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce
2.  Pan Kazimierz Naumczyk Przewodni-
czący  Rady  Miejskiej w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce

Tym razem pomagaliśmy Madzi.
Od kilku już lat kadra więzienna głub-

czyckiej jednostki angażuje skazanych
do działań na rzecz potrzebujących osób.
Jedną z takich form jest zbieranie pla-
stikowych nakrętek.

W ramach działań kulturalno- oświa-
towych, jak i ekologicznych, osadzeni
głubczyckiej jednostki penitencjarnej
w okresie od kwietnia do sierpnia br.
zbierali plastikowe nakrętki. W sumie
udało się zebrać, aż 17 946 sztuk,
a wszystko to dla potrzebującej przemi-
łej i sympatycznej Madzi.  

Zainicjowana przez wychowawcę
do spraw kulturalno - oświatowych z Za-
kładu Karnego w Głubczycach akcja ma
bardzo ważny aspekt wychowawczy
oraz resocjalizacyjny. Zbiórka nakrętek
dla osadzonych jest elementem eduka-
cyjnym, który zmierza do wprowadzenia
nawyku selektywnego zbierania odpa-
dów, jak również ma być jedną z najpo-
pularniejszych akcji charytatywnych,
polegających na łączeniu przyjemnego
z pożytecznym. Idea zbiórki jest bardzo
prosta, a zasady przejrzysta. Istotne jest
to, co robimy dla innych: ważne jest to,
że pomagamy ludziom.

Tekst i zdjęcia:
  ppor. Kawulok Bartłomiej

Prace na rzecz
 środowiska lokalnego
W związku z trwającą międzynaro-

dową akcją „Sprzątanie Świata” w Za-
kładzie Karnym w Głubczycach realizo-
wane były działania mające na celu pro-
pagowanie proekologicznych postaw
wśród osadzonych.

16 września br. głubczycka jednostka
penitencjarna skierowała grupę 10 ska-
zanych, która z zaangażowaniem zbiera-
ła odpady i śmieci w miejskim parku. W
efekcie uzbierano ponad 20 worków

śmieci. Udział w akcji i wspólne działa-
nia samorządu gminnego oraz Służby
Więziennej to przykład bardzo dobrej
praktyki w zakresie edukacji ekologicz-
nej i ochrony środowiska.

W ramach edukacji proekologicznej
w zakładzie Karnym w Głubczycach po-
wstał program resocjalizacyjny „Eko po-
zytywni”. Jego najważniejszym celem jest
uświadamianie osadzonych w duchu
poszanowania środowiska, rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za obecną
i przyszłą jakość życia zarówno w środo-
wisku lokalnym, jak i globalnym
oraz rozwijanie świadomej aktywności
na rzecz ochrony przyrody. Przygotowa-
ne wydarzenia w ramach realizowane-
go programu obejmują m.in. zajęcia pro-
blemowe dla osadzonych traktujące
o istocie ekologii, wartości recyklingu
oraz potrzebie segregowania odpadów,
a także akcje porządkowe

.Więcej na stronie http://sw.gov.pl/jed-
nostka/zaklad-karny-w-glubczycach

Zdjęcia:st. szer.Katarzyna Niemczycka
Tekst :  ppor. Kawulok Bartłomiej

Zakład Karny w Głubczycach
zaangażował się w pomoc w orga-
nizacji obchodów 150-lecia Zgro-
madzenia Zakonu Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame w Głubczy-
cach. Uroczystość ta miała miej-
sce 9 września br. i rozpoczęła się
Mszą Świętą odprawianą przez
opolskiego Bp. Pawła Stobrawę.

W ramach przygotowań kadra głub-
czyckiej jednostki skierowała  grupę osa-
dzonych, która przez dwa dni pracowa-
ła przy organizacji uroczystości, w któ-
rej udział wzięło 150 zaproszonych go-
ści. Skazani pracowali przy pracach
porządkowych, przygotowali drewno
na ognisko, rozkładali stoliki i namio-
ty, grabili i zamiatali oraz przystrajali
cały obszar klasztoru.  .>>>>

Tekst i zdjęcia: ppor.
Bartłomiej Kawulok
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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 2000 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 opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,

redagowania  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>

- 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.

chcesz wiedzieć co?  gdzie? kiedy?
 kliknij  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH
 W PIETROWICACH WIELKICH

     Urząd Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że w miejsco-
wości Pietrowice Wielkie, został wydzielony teren pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną.
     Do sprzedaży w drodze przetargu będzie dostępnych 9 dzia-
łek o powierzchni od 0,0813 ha do 0,0882ha. Wszystkie działki
posiadają dostęp do drogi publicznej, gminnej łączącej się z ul.
Mickiewicza. Większość działek ma kształt regularnego pro-
stokąta. Przetarg na zbycie nieruchomości będzie ogłoszony w
połowie października 2017r.
Informacje o powierzchniach, cenie i wymaganiach dotyczą-
cych zagospodarowania znajdą Państwo na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie. Szczegółowe informacje
w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5,
pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 32 419 80 75 wew. 140.
Gmina Pietrowice Wielkie jest prężnie rozwijającą się gminą,
dlatego też warto tutaj budować swój własny, wymarzony dom.
W miejscowości znajdą Państwo wiele zakładów pracy, szkołę
która realizuje swoje zadania na bardzo wysokim poziomie,
ośrodek zdrowia, przedszkole, żłobek, sklepy różnych branży,
czyli wszystko to co niezbędne jest w codziennym życiu.

ŚP. JAN MIELNIK
   Jan Mielnik (ur. 06.03. 1948 - zm.
22. 09.2017) - mąż,  ojciec,  brat,  dziadek,
a przede wszystkim trener i "wujek" dla
młodszych sportowców. To społecznik zna-
ny w środowisku jako człowiek wielkiego
serca, bezinteresownie pomagający innym.
Od lat  szkolnych był pasjonatem sportu.
Uprawiał m.in. kolarstwo, boks i podno-
szenie ciężarów.
        Odnosił wiele sukcesów o czym świadczy jego mieszkanie
udekorowane licznymi medalami, dyplomami, pucharami i odzna-
czeniami sportowymi. Swoją pracę zawodową rozpoczął  w Spół-
dzielni  "PIAST". Pracując, równolegle rozwijał swoją ogromną
pasję sportową, którą zarażał wiele pokoleń. W ubiegłym roku
obchodził pięćdziesiątą rocznicę  pracy społecznej. Wytrwale i z
uporem kontynuował swoją pasję ukazując piękno sportu.
    Zaraził sportem najbliższą rodzinę - dzieci i wnuki, co zaowoco-
wało kształtowaniem ich charakterów w wyborze właściwych dróg
życiowych oraz podejmowaniu odpowiednich decyzji. Nauczył
ich motywacji, dyscypliny, wytrwałości, pracy zespołowej i co
najważniejsze, nie zrażania się porażkami. Przez 40 lat był mężem
Teresy, ojcem Damiana, Doroty i Anny. Cała rodzina w szczegól-
ności dzieci są ogromnie dumne z osiągnięć, które uzyskał przez
ciężką pracę - "Dziękujemy Ci Tato".
Piłka nożna była jego życiem. Jedno z jego ostatnich zdań to:
"Powiedz Oskarowi (wnukowi), żeby pojechał w sobotę na mecz
do Racławic o jedenastej …"
Spotkał na swej drodze wiele osób, w których zobaczył potencjał
i wierzył że dzięki temu odmieni ich życie. "Bez względu na wszyst-
ko, zawsze pamiętajcie: Do przodu chłopaki, do przodu!"
Jan, gdyby tu dziś był na pewno chciałby podziękować swoim
dzieciom, wnukom, rodzeństwu, rodzinie bliższej i dalszej, całej
rzeszy sportowców, a szczególne Pani Irenie, która opiekowała
się nim w ostatnich dniach choroby.
Rodzina pragnie podziękować wszystkim za liczne przybycie
i udział w ceremonii pogrzebowej.
                                                                 Głubczyce, 27.09.2017 r.
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych
we wrześniu 2017r.

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Antoszczyszyn Anna
c.Marty Zubrzyce

20.09.2017 20.25 3050\57

Chrobot Jakub
s.Maji Głogówek

27.09.2017 19.50 3900\57

Czajkowski Karol
s.Angeliki Kietrz

02.09.2017 9.55 3050\52

Dobko Karol s.Kata-
rzyny Dytmarów

12.09.2017 9.30 3300\57

Duda Piotr
s.Anny Głubczyce

16.09.2017 23.40 3650\57

Dybek Aleksander
s.Lidii Czerwonków os.
05.09.2017 13.35 1910\48

Flejter Wiktor
s.Kamilii Prudnik

29.09.2017 9.45 5200\61

Florian Fabian
s.Anny Szonów

14.09.2017 11.05 3650\56

Fulneczek Natan
s.Justyny Ciermięcice

12.09.2017 19.25 3730\54

Głogiewicz Tosia
c.Ilony Dzbańce

04.09.2017 15.55 3470\56

Hołowacz Aleksandra
c.Moniki Głubczyce

06.09.2017 00.55 3300\52

Jagielnicka Kinga
c.Ewy Prudnik

12.09.2017 16.45 3600\58

Jakubowska Blanka
c.Małgorzaty Dzierżkowice
24.09.2017 22.15 3000\53

Kaczmarek Kacper
s.Joanny Pomorzowice
05.09.2017 13.05 3470\55

Kaczmarek Kacper
s.Joanny Pomorzowice
05.09.2017 13.05 3470\55

Kasprzycka Joanna
c.Agnieszki Opole

03.09.2017 10.50 2700\52

Kasprzyszyn Tymoteusz
s.Magdaleny Laskowice
28.09.2017 9.50 4270\63

Kawik Tymoteusz
s.Patrycji Uciechowice

11.09.2017 9.10 3400g 53

Kościółek Blanka
c.Sabiny Jędrychowice
22.09.2017 8.55 3350\55

Kozak Błażej s.Ger-
trudy Rogożany

21.09.2017 11.55 3850\58

Lipiński Maciej
s.Grażyny Głubczyce

14.09.2017 8.50 4200\58

Lubaszka Stanisław
s.Kamili Prudnik

05.09.2017 12.45 3300\54

Machate Oliwia
c.Eweliny Głuchołazy

07.09.2017 8.35 3500\57

Mirga Dorian
s.Krystyny Głubczyce

27.09.2017 11.40 3350\56
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W GŁUBCZYCACH

Wyróżnieni Nagrodą Burmistrza - dyrektorzy szkół i przedszkoli:
Bożena Wiciak, Ewa Błażków, Bożena Majka, Maria Bernacka, Tadeusz Wojciechowski,
Bogdan Kulik, Anna Pyrczak, Joanna Radecka, Małgorzata Kunicka.
Nauczyciele: SP1 - Jolanta Wojtuś, Alicja Rogala, Maria Zajdel, SP2 - Marzena

Różnicka Świercz, Alicja Dobrowolska, Alina Zając, SP3 - Łukasz Dzieża, Beata Konopnic-
ka-Sarota, Ewa Maleńczyk, SP Lisięcice - Gabriela Surma,  SP Pietrowice- Marzena
Kosiorowska Witek, Krystyna Zapotoczna, Prz.1 - Agnieszka Biśta, Prz.2 - Elżbieta Naszkiewicz.

Pożegnano  emerytów: Nauczyciele - Iwona Kozakiewicz SP 1, Bożena Łacek SP1, Jadwiga Buczma ZS Pietrowice,
obsługa - Anna Słodkowska SP1, Elżbieta  Rojek SP2, Roman Wójcik SP2, oraz dyr. Jolantę Wojtuś.

Slubowanie złożyli: Marta Klimek, Katarzyna Komplikowicz, Marzena Kondratów, Justyna Mycak, Marcelina
Podgórska, Anna Sarota Podgórska.  Złotą Odznakę ZNP otrzymała - Małgorzata Grąziowska - Wojnarowicz.

12.10.2017 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu podczas uroczystości z okazji DEN  z  udziałem: Wojewody
Opolskiego-Adriana Czubaka, Opolskiego Kuratora Oświaty-Michała Sieka, wicekuratora-Artura Zapały, przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego wręczono 3 nauczycielom  z Zespołu Szkół w Pietrowicach-Marzenie Kosiorowskiej-Witek,
Danucie Staszak oraz ks. Krzysztofowi Wójtowiczowi - Medale Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto  Mariola Bedryj
wicedyrektor ZS otrzymała  nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,  a katecheta  ks. Krzysztof Wójtowicz  nagrodę Opol-
skiego Kuratora Oświaty




