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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy samych radosnych chwil
 w ciepłej, rodzinnej atmosferze

a w nadchodzącym Nowym Roku
optymizmu oraz wszelkiej pomyślności,

w realizacji zamierzonych planów
Przewodniczący Rady Miejskiej          Burmistrz Głubczyc

Kazimierz Naumczyk                          Adam Krupa
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14 LAT z BEZ BARIER
W dniach 8. i  9. listopada br. o godz. 17.00 w sali widowisko-

wej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach miała miejsce 14.
edycja programu integracyjnego BEZ BARIER, wkomponowanego
w Głubczyckie Dni Kultury. Pierwszego dnia z udziałem dzieci, a
drugiego - młodzieży i dorosłych.
A przyświecało mu hasło "Życie to dar".
      To szlachetne przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez jego
pomysłodawczynię - Marię Farasiewicz przy współpracy z MOK oraz
Zespołem Szkół Mechanicznych.  Oto razem na scenie, w jedności i
wspólnocie niepełnosprawni i zdrowi.
    Podczas tych integracyjnych wieczorów sala widowiskowa wypeł-
niona były po brzegi. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz sa-
morządowych różnych szczebli. Wśród nich radny Sejmiku Woje-
wódzkiego - Zbigniew Ziółko, burmistrz - Adam Krupa, jego zastępca
-  Kazimierz Bedryj, wójt Branic- Sebastian Baca, przewodniczący
Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk, członek Zarządu Powiatu -
Irena Sapa, radni gminy i powiatu. Ponadto dyrektorzy przedszkoli,
szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni, osoby du-
chowne, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i stowa-
rzyszeń, kierownicy  instytucji świadczących pomoc niepełnospraw-
nym, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, rodzice, dzieci, mło-
dzież, lokalne i wojewódzkie media i inni. Słowem- sympatycy idei
integracji na ziemi głubczyckiej .

Program BEZ BARIER   8. listopada dedykowany był Dawi-
dowi Herbutowi, uczniowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wycho-
wawczego, cierpiącemu na nieuleczalną chorobę metaboliczną. Stał
się niejako apelem o pomoc finansową na leczenie Dawida.(str.18)
Z kolei koncert 9. listopada dedykowano poruszającemu się na wózku
inwalidzkim, "uwięzionemu" we własnym ciele Bartoszowi Dereniowi,
tegorocznemu absolwentowi LO, obecnie studentowi informatyki na
Politechnice Opolskiej. Były wielkie emocje, łzy i wzruszenia.
     Na scenie bogactwo treści i formy: inscenizacje, piosenki, tańce,
recytacje, pantomima itd.
     W tegorocznej edycji BEZ BARIER wystąpiło ponad trzystu wy-
konawców. Od przedszkolaków po osoby dorosłe. Przybyli tu także
goście z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie.
    BEZ BARIER to swoisty festiwal integracji. Od lat cieszy się uzna-
niem i popularnością w naszym środowisku. To prawdziwa lekcja
zrozumienia, przyjaźni i miłości.
Integracja na scenie: rzeczywista, szczera, autentyczna.
 Lecz w życiu codziennym jeszcze wiele barier do pokonania!
   Za rok 15. jubileuszowa edycja programu BEZ BARIER  na którą
organizatorzy już zapraszają.
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki
na www.twojeglubczyce.pl                                     Redakcja ZSM
(foto  str.2/20 GG)
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     10 listopada 2016r przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się
Uroczysty Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 i Zlotu Hufca  Związku Harcerstwa Polskiego.
       W obchodach uczestniczyli harcerze, kadra instruktorska ZHP, Radni
Sejmiku Wojewódzkiego, władze samorządowe Głubczyc, Baborowa, Bra-
nic i Kietrza,  związki kombatanckie, przedstawiciele organizacji społecz-
nych, partii politycznych, zakładów pracy, lokalnych mediów, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, Poczty Sztandarowe oraz przedszkolaki i młodzież szkol-
na. Podczas Zlotu Hufca ZHP nie mogło zabraknąć przedstawicieli służb
mundurowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, 10
Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej w Raciborzu, Placówki Straży Granicznej w Opolu, Komendy Powia-
towej Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Głubczycach, Zakładu Karnego w Głubczycach oraz Zarządu Miej-
sko - Gminnego OSP w Głubczycach.
   Zlot Hufca to nie tylko czas wspomnień, ale także doskonała okazja do
podsumowania działalności Komendy Hufca ZHP, zaprezentowania środo-
wisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyce, Kietrza, Baborowa i
Branic oraz możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną huf-
cowi. Na wniosek KH ZHP Rada Przyjaciół Harcerstwa przyznała wyróżnie-
nie "Lilijkę - Niezawodny Przyjaciel" ppłk Piotrowi Matykiewicz.
"Dar Serca" otrzymali Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicz-
nej w Raciborzu ppłk SG Wojciech Stodolnik oraz Komendant Placówki
Straży Granicznej w Opolu mjr SG Jerzy Łukasik.. Za wieloletnią współpracę
pomiędzy 10 BLog, a KH ZHP Szef Sekcji Wychowawczej 10 BLog mjr Da-
riusz Chądziński otrzymał złotą lilijkę i herb Głubczyc. Natomiast pamiąt-
kową lilijkę oraz herb Głubczyc wręczono Pani Violetcie Porowskiej Wice-
wojewodzie Opolskiej.
    Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń zebrani goście wysłuchali okolicz-
nościowej mowy Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej oraz Sta-
rosty Głubczyckiego Józefa Kozina. Po przemówieniach władz wojewódz-
twa i powiatu odbył się montaż słowno-muzyczny zrealizowany przez mło-
dzież z Gimnazjum nr 1 w Głubczycach oraz dh. Kamilę Klein. Całą uroczy-
stość uświetniła salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej
10 BLog oraz orkiestra dęta. Apel Pamięci z okazji 98 rocznicy Odzyskania
Niepodległości odczytał mjr Dariusz Chądziński.
Po części oficjalnej obchodów udano się do Miejskiego Ośrodka Kultury,
gdzie na zaproszonych czekała tradycyjna wojskowa grochówka.
     11 listopada 2016r odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele
     Parafialnym pw. NMP.
     Po Mszy udano się przed Pomnik Czynu Zbrojnego by oddać hołd pole-
głym bohaterom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt,
odśpiewano hymn państwowy, a na zakończenie delegacje uroczyście zło-
żyły wiązanki kwiatów.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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JESIENNE KONCERTY
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY

Po Plenerowej Scenie Głubczyckich Dni Kultury, któ-
ra trwała od maja do końca sierpnia nadszedł czas na koncerty
jesienne.  Jest to propozycja naszych rodzimych wykonawców
w kościołach i salach.
Tegoroczne Dni  zainicjował koncert „Nie lękajcie się” po-
święcony Janowi Pawłowi II w reżyserii Józefa Kaniowskie-
go, który odbył się w Kościele Parafialnym w Braciszowie.
       Kolejnym wydarzeniem był fantastyczny, bluesowy koncert
Mick&Elli KBB, czyli Kałużny Blues Band w składzie: Mick
Kałużny  (gitara, śpiew), Elli Kałużny (gitara basowa, śpiew),
Tomek Scottie Kuźbik (perkusja).  Artyści zaprezentowali się we
własnych kompozycjach między innymi: „Little man”, „Rebec-
ca, Rebecca”, „Long Way”, „ABC”.  Był to to pełen refleksji
występ podczas, którego panowała niezwykle rodzinna atmos-
fera. Artyści o każdym utworze opowiadali w inny sposób, co
wzbudzało dodatkową ciekawość jak dana piosenka zostanie
zaprezentowana. Był to niewątpliwie bardzo ekscytujący kon-
cert. Publiczność była zachwycona, w zamian nagrodziła Blues
Band gromkimi brawami.
       16 października  w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
        Kultury  odbył się coroczny koncert
„Rodzinka wujka Karola” poświęcony Janowi Pawłowi
II w rocznicę pontyfikatu w reżyserii Józefa Kaniowskiego. Na
scenie zaprezentowały się dzieci i  młodzież z Grupy Estradowej
MOK: Grażyna Galara, Luiza Lelińska, Marysia Kaniowska, Ju-
lia Bociek oraz Maciej Kaniowski. Mogliśmy również usłyszeć
zespół „Uśmiech” i zespół „Rodzina Fedorowicz. Do wszystkich
utworów akompaniował Józef Kaniowski, a konferansjerem był
Piotr Wiecha, który również swym głosem wspomagał artystów.
Było to niezwykle ważne wydarzenie, które upamiętniło postać
Naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wiele utworów zostało
skomponowanych do wierszy „Wielkiego Polaka”. Podczas kon-
certu panowała niezwykle przyjazna oraz miła atmosfera, a na
sali widowiskowej zgromadziło się ok. 100 osób. Po zakończonej
uroczystości, wszyscy uczestnicy na czele z przedstawicielami
władz naszego Miasta oraz harcerzami wyruszyli na plac Jana
Pawła II, gdzie pod pomnikiem złożone zostały kwiaty.
Wieczór poezji....
    W klubie „Na skrzyżowaniu” w MOK  21 października odbył
     się wieczór poetycki zatytułowany
 „Dopóki nam Ziemia obraca się...” dedykowany Buła-
towi Okudżawie w reżyserii Józefa Kaniowskiego. Koncert roz-
począł młody adept sztuki gitarowej Kacper Adamów. Wśród
pozostałych wykonawców znaleźli się: Antoni Augustyn, Beata
Krzaczkowska, Witold Dereń, Marysia Kaniowska. Iwona Łupic-
ka, Kazimierz Łankowski, Bernadeta Nędza-Jung, Maciej Ka-
niowski, Bronisława Furtak. Dominik Wąsik, Lodzia Fedorowicz,
Wiesław Staszewski, Brygida Wiciak, Ewa Szmit, Krzysztof Fe-
dorowicz przy akompaniamencie Józefa Kaniowskiego. Prowa-
dzącą to spotkanie była Małgorzata Stec. Wszystkie utwory
skomponowane były do tekstów Bułata Okudżawy między in-
nymi „Pieśń gruzińska”, „Balonik”, „Modlitwa”, czy „Wybacz-

cie piechocie”. Pomysłodawcą tego przedsięwzię-
cia był pan Antoni Augustyn. Na ten wspaniały wie-
czór poetycki przybyło ok. 40 osób.

W tegorocznych Głubczyckich Dniach Kultury
nie mogło również zabraknąć koncertu
'Lwowskie Tango”, w którym zaprezentował się

chór „Feniks” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głub-
czycach pod kierownictwem Józefa Kaniowskiego. Na scenie
zaprezentowali się również soliści z Grupy Estradowej MOK.
Tym razem wokaliści zaprezentowali się w repertuarze kreso-
wym. Były to pieśni znane głubczyckiej publiczności, która śpie-
wała oraz świetnie bawiła się z artystami. W koncercie wzięło
udział 60 osób.
      2 listopada to dla wielu osób dzień wielkiej zadumy i zatrzy-
mania się na chwilę pośród trudów życia codziennego. Z tej
okazji w klubie „Na skrzyżowaniu” odbył się kameralny koncert
zaduszkowy pt.
„Odpocznij”. Wystąpił niemiecki artysta Gregor Holzer, któ-
rego korzenie pochodzą z Pietrowic Głubczyckich. Wykonywał
utwory w języku angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim. Do
każdej piosenki wprowadzał swoje przemyślenia, o każdej opo-
wiadał inaczej, inaczej je śpiewał. Był to koncert pełen emocji,
które wprowadzały słuchacza w zaciekawienie. W związku z tym,
że artysta komunikował się po angielsku - tłumaczem była Mo-
nika Komarnicka z MOK. Po koncercie odbyło się spotkanie z
Gregorem Holzerem, z którym można było porozmawiać oraz
wymienić się doświadczeniami. Podczas tej imprezy w klubie
„Na skrzyżowaniu” zgromadziło się ok. 35 osób.

Kolejnymi wydarzeniami, które miały miejsce w ramach
Głubczyckich Dni Kultury związane były z teatrem. Mianowicie
27 października odbył się „Poranek teatralny” podczas,
którego zaprezentowała się grupa „W kratkę”z Domu Kultu-
ry w Głogówku w sztuce „Bajka o szczęściu”. Następnie
5 listopada odbył się „Wieczór z monodramem”. Na sce-
nie zaprezentowali się: Maciek Zydel w monodramie
„Skąd ta wrażliwość, Iga Bagińska, która wcieliła się w bo-
haterkę książki Barbary Rosiek „Pamiętnik Narkomanki”
oraz Magda Malajka jako „Silniejsza”. Wszyscy wykonaw-
cy są członkami sekcji teatralnej MOK w Kędzierzynie-Koźlu.
Wszystkie spektakle zostały wyreżyserowane przez Waldemara
Lankaufa. „Koncert Jesienny” w wykonaniu studia pio-
senki „Akord” pod kierownictwem Ewy Maleńczyk to kolejne
niezwykle ważne przedsięwzięcie. Mogliśmy zobaczyć oraz usły-
szeć dzieci i młodzież, aktywnie działające przy MOK. Imprezę
zainaugurowała piosenka „Jesienny koncert” w wykona-
niu Pauliny Kaliwody, która w studio piosenki śpiewa od jego
powstania. Następnie wystąpiły dzieci młodsze do lat dziewię-
ciu: Marta Kiszczyk, Weronika Malina, Julia Kopczyńska oraz
Michalina Kaliwoda. Kolejnym elementem występów był taniec
latynoamerykański bardzo uzdolnionej i utytułowanej tancerki
Dominiki Haładus. Po tym artystycznym przerywniku  na scenie
zaprezentowały się kolejne muzyczne talenty”. Ponownie Pauli-
na Kaliwoda oraz Anita Juzwiszyn, Oliwia Dachton, Laura Ry-
charska, Dominika Łabińska, Lena Szymanek, Ania Nawaryń-
ska. W repertuarze znalazły się piosenki szkolne, o tematyce
poważnej oraz w języku angielskim. Wszystkie występy zostały
nagrodzone gromkimi brawami publiczności. A w sali widowi-
skowej MOK zgromadziło się ok. 60 osób.
   Anna Bieniasz, MOK              <<<  foto str.6 <<<<
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OTWARCIE NOWOCZESNEGO BOISKA
SZKOLNEGO W GŁUBCZYCKIM LICEUM
     W ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Głubczycach do-
konało kilku ważnych inwestycji na terenie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. 8 listopada 2012 r. została oddana do użytku
nowoczesna hala sportowa, dwa lata później przeprowadzono
termomodernizację młodszej części szkoły, a w 2015 r. zostało
odnowionych kilka pracowni (cyklinowanie podłóg, położenie
nowych nawierzchni, malowanie).

W 2016 r., po krótkim okresie bu-
dowy, liceum otrzymało nowocze-
sne boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową o wymia-
rach 30 x 19 m, na którym można
grać w piłkę siatkową, ręczną, ko-
szykową i nożną oraz siłownię ze-
wnętrzną z dziesięcioma stanowi-
skami. Z tej okazji 28 października
2016 r. na placu przy tym nowym
obiekcie, odbyła się uroczystość

jego otwarcia, w której wzięli udział
liczni przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego z pomysłodawcą inwesty-
cji, starostą Józefem Koziną na czele
oraz wielu znamienitych gości - m.in.:
radny Sejmiku Województwa Opol-
skiego Zbigniew Ziółko, burmistrz
Głubczyc Adam Krupa, przewodni-
czący Rady Powiatu Stanisław

Krzaczkowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Kazimierz Naum-
czyk, dyrektorzy szkół, emerytowa-
ni pracownicy szkoły, przedstawi-
ciele Rady Rodziców i lokalne me-
dia. Po przecięciu wstęgi, radny Z.
Ziółko, starosta, burmistrz, dyrek-
tor szkoły oraz emerytowany na-

uczyciel wychowania fizycznego w liceum, Zdzisław Bańkowski,
jako pierwsi wypróbowali nowe boisko.  Aktu poświęcenia do-
konał pracujący w liceum proboszcz parafii Pomorzowice, ks.
Tomasz Skowron, a młodzież wykonała pokaz gier na boisku i
zastosowania sprzętu na siłowni. Następnie goście przeszli do
hali sportowej, gdzie odbyła się akademia. Dyrektor T. Eckert z
pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił etapy powstawa-
nia boiska oraz - w imieniu społeczności szkolnej - wyraził wdzięcz-
ność, wskazując nieocenione korzyści, jakie odniosą uczniowie
szkoły korzystający z tak nowoczesnego obiektu. Stosowne po-
dziękowania otrzymali: starosta Józef Kozina, kierownik Wydzia-
łu Oświaty i Zdrowia Tomasz Seń oraz skarbnik Powiatu Głub-
czyckiego Anna Kasperek-Pindur. Pan Starosta odnosząc się do
zrealizowanej inwestycji, podziękował wykonawcom oraz podał
informacje o środkach wydanych na tę inwestycję (łącznie 330
tys. zł, w tym 110 tys. z "Programu Rozwoju Regionalnej Infra-

struktury Sportowej 2016" Ministerstwa Kultury Fizycznej i Spor-
tu, a pozostała suma z budżetu Powiatu Głubczyckiego) i zapo-
wiedział na rok 2018 termomodernizację starej części szkoły. Prze-
czytany został również list gratulacyjny marszałka województwa
opolskiego Andrzeja Buły do starosty Józefa Koziny.  Następnie
starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem
Krzaczkowskim, wręczył zasłużonym nauczycielom Nagrody Sta-
rosty (nagrodzona została m. in. nauczycielka biologii w ZSO,
Teresa Liberska), a dyrektor Tadeusz Eckert przekazał nauczycie-
lom liceum Nagrody Dyrektora. Poza tym nagrodzono najlep-
szych sportowców szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, m.in.
absolwenta liceum Michała Cyganka. Kolejne nagrody zostały
przekazane uczestnikom Szkolnego Turnieju Pięknego Czytania
"Quo vadis", który zorganizowała bibliotekarka Maria Oleksie-
juk. Nagrody otrzymały: za zajęcie I miejsca Judyta Pakulska z III
d, II miejsca Joanna Lehun, również z III d i III miejsca Angelika
Mateja z II b. W części artystycznej zaprezentowali się: Judyta
Pakulska - recytacja fragmentu "Quo vadis" H. Sienkiewicza, kla-
sa I c - taniec country, Judyta Pakulska i Natalia Kawa z II c -
pokaz salsy oraz zespół rockowy "Areoszmit" w składzie: Piotr
Szmit z I c (gitara elektryczna), Mateusz Atłachowicz z I c (keybo-
ard), Antoni Wołoszyn z I a (perkusja) i Krzysztof Fuhs z I b
(wokal). Chłopcy zagrali przebój zespołu Europe "The Final co-
untdown".
     Mamy nadzieję, że nowo otwarte boisko i siłownia, będą przez
lata dobrze służyły, nie tylko uczniom ZSO, lecz również miesz-
kańcom miasta i okolicy. W tym miejscu raz jeszcze dziękujemy
Panu Staroście, Zarządowi Powiatu Głubczyckiego oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się  do wybudowania tego nowoczesne-
go obiektu.                                                                                    KM

 W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
GŁUBCZYCKI  INSPEKTORAT

ZUS
 CZYNNY DO GODZ. 18.00
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JESIENNE KONCERTY GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY
    Po Plenerowej Scenie Głubczyckich Dni Kultury, która trwała od maja do
końca sierpnia nadszedł czas na koncerty jesienne.  Jest to propozycja na-
szych rodzimych wykonawców w kościołach i salach.
"PROWADŹ NAS, MATKO"
     W niedzielę 30 października b.r. w kościele parafialnym we wsi Równe odbył
się koncert poetycko - muzyczny pt. "Prowadź nas, Matko" w reżyserii Marii

Farasiewicz, a w wykonaniu Grupy Es-
tradowej MOK oraz teatru TRADYCJA
ZSM. Gościnnie wystąpił młody śpiewak
barytonowy - Tomasz Wierzba. Akom-
paniował - Marian Bażyński.     Koncert
ten został wkomponowany w liturgię
Mszy św. sprawowanej przez ks. probosz-
cza Krzysztofa Cieślaka. Na Mszę świętą
i ów koncert przybyli nie tylko mieszkań-
cy Równego, ale także goście z okolicz-
nych wsi i Głubczyc. Wśród nich bur-
mistrz Adam Krupa z małżonką.

     Wykonawcy przybyli tu, by w sposób szczególny uczcić poezją i pieśnią
Matkę Najświętszą w miesiącu różańca. Złożyli hołd Maryi, wyśpiewali Jej
chwałę i cześć. Wierni  gromkimi brawami nagrodzili występujących.
     Wystąpili: Witold Dereń, Maria Farasiewicz, Ewa Szmit, Wiesław Wierzba,
wspomniany wcześniej Tomasz Wierzba oraz aktor i recytator - Mietek Zając.
     Koncert ten został zorganizowany w ramach tzw. Głubczyckich Dni Kultury.
                                                                                                    Redakcja ZSM

TEATR JEDNEGO AKTORA
     Głubczyckie Dni Kultury.  26 października,
sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury
wypełniona po brzegi.
      Wchodzę na scenę, by zaanonsować mono-
dram "Ty" w mojej reżyserii,  który za chwilę przed-
stawi Natalia Chaszczewska - aktorka Teatru TRA-
DYCJA ZSM, współpracująca też z grupą teatralną
GŁOSY MOK. Wystąpi w adaptacji opowiadania
Katarzyny Grocholi "Przegryźć dżdżownicę". Za
kulisami kolega-Waldek Lankauf operujący świa-
tłem i dźwiękiem. Pomaga nam.
     Witam licznie zgromadzonych i snuję refleksje
na temat trudnej formy artystycznej , jaką jest mo-
nodram. W nim to bowiem cały ciężar kreowania
bohatera i jego świata spada na samotnego wy-
konawcę. A to nie proste, by w trakcie kilkudzie-
sięciu minut z równym napięciem i zaciekawieniem
trzymać uwagę widza. Aktor sam na scenie ma
pełną swobodę twórczą, zwłaszcza w wyborze
środków wyrazu czy całej formy wypowiedzi. Nie-
łatwo wyjść samemu na scenę. Łatwiej odnaleźć
się w zespole ludzi. Monodram jest najpełniejszą
i najbardziej wymagającą formą. Trzeba do niej
"dorosnąć".
   Tymczasem zostawiam pełną powagi i skupie-
nia widownię sam na sam z Natalią, uczennicą kla-
sy IV A technikum ekonomicznego głubczyckie-
go MECHANIKA. Myślę że już "dorosła", by za-
grać ten dość trudny dramat psychologiczny.
   Już od pierwszej chwili młoda aktorka hipnoty-
zuje publiczność. Ma wizje senne. Buduje napię-
cie, które wręcz zniewala odbiorcę. Oto wchodzi
w rolę dojrzałej kobiety, zdradzonej przez męża.
Jej emocje sięgają zenitu. Wpada w furię! Nie stro-
ni od "mocnych" słów. Może trochę przesadza. Z
pogardą opowiada o swym odwecie na kochance
męża. Nie może pogodzić się ze zdradą. "Dlacze-
go mi to zrobiłeś? Z taką kobietą?" - powiada.
Krytycznie odnosi się do rywalki. Nie szczędzi jej
przykrych słów…  Nie może zasnąć... Krzyczy!
   Mija pół godziny, koniec spektaklu i …
burza oklasków!
   Wychodzę zza kulis. Dziękuję Natalce  za świetną
grę aktorską i zmierzenie się z wymagającym prze-
cież tekstem. Wdzięczna jestem publiczności za
przybycie i jakże kulturalne zachowanie. Wywo-
łuję Waldka, by mu podziękować. Monodram po-
zostawiam bez komentarza…
                                                 Maria Farasiewicz

"WOŁYŃ"
 24 października, .Kino "Centrum " MOK wypełnione  po brzegi. Całą widownię
stanowi  społeczność  głubczyckiego MECHANIKA. Młodzież  i nauczyciele.
Cisza i skupienie. Na ekranie długo wyczekiwany film Wojciecha Smarzowskie-
go "Wołyń". Wstrząsające dzieło filmowe traktujące  o ludobójstwie na Kre-
sach Płd.-Wsch.  II RP  w latach 1939-46.
 "Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary!"- powie w swej dramatycznej książ-
ce  " Przemilczane ludobójstwo na Kresach" ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski.
    Smarzowski zapewne tę książkę przeczytał.  Wszak odwołał się do postaci
polskiego oficera-poety Zygmunta Rumla rozerwanego końmi na rozkaz Stie-
pana Bandery - przywódcy OUN.To właśnie Rumlowi poświęcony jest jeden z
rozdziałów w/w zbioru, a zatytułowany " Diament rozerwany końmi".
    Rzecz straszna i niewiarygodna. Męczeństwo "zafundowane" Polakom (La-
chom). Śmierć długa  i bolesna, najczęściej zadawana siekierami, sierpami, to-
porami, ostrymi narzędziami. Odzieranie ze skóry, wydłubywanie oczu, odrą-
bywanie kończyn, palenie żywcem itd.265 sposobów umierania uświęconego
przez księży  greckokatolickich. Trzysta  tysięcy pomordowanych bestialsko
Przerażająca statystyka…Łzy cisną się do oczu.
     A'propos. Na ekranie ujrzałam historię mojej rodziny. Krwawe obrazy przy-
woływane każdego niemal dnia przez śp. babcię Marię. Maziarnia, Połoniczna,
Grabowa i inne spalone wsie. Dziadka Władysława - leśniczego zamordowali
banderowcy. Miał jednak to "szczęście", że zginął od kuli. Jego sąsiada prze-
cięli piłą. Na pół. Ot, krwawa historia Kresów…     Maria Farasiewicz

OGŁOSZENIE     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach:

1.  21.10.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Staszica nr
11/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 460/16 o powierzchni 0,0189 ha.
Z dniem 02.12.2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2.   10.11.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową, położoną w Głubczycach
przy ul. Raciborskiej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako część działki nr 546/6 o powierzchni 0,0500 ha.
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  PAŹDZIERNIKOWE
UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLA  NR1

 IM. M. KONOPNICKIEJ

     19 października w MOK uczestniczyliśmy
w  Gali II Gminnego Konkursu Ekologicznego

"Siejąc kwiaty - pomagamy pszczołom",...
... której organizatorem była Publiczna Szkoła Pod-
stawowa  w Grobnikach. Reprezentantki z grupy V
naszego przedszkola  Julia Okoń  i Wiktoria Jawo-
rek otrzymały wyróżnienie i nagrodę za pracę pla-
styczną pt. "Pracowite pszczółki". Dodatkowo na
scenie zaprezentowaliśmy wiersz "Ratujmy ziemię"
w wykonaniu Juli Okoń   i piosenkę "Duszki, dusz-
ki", którą zaśpiewała Marta Kiszczyk. W tym dniu
dzieci wzięły również udział w warsztatach labora-
toryjnych, podczas których poznawały tajemnice
naszego organizmu. Realizacja całego programu
uświadomiła dzieciom korzyści płynące z pracy
pszczół dla świata przyrody i ludzi , a także miała
na celu rozwijanie wrażliwości artystycznej na-
szych wychowanków. Dziękujemy organizatoro-
wi za zaproszenie oraz miłą atmosferę i przyjemną
zabawę.

 27 października odbyło się w "Klubie na
Skrzyżowaniu" pasowanie naszych sześciolat-

ków z grupy "Pszczółki" i "Biedronki"
 na "Starszaka".

Dla dzieci to bardzo ważna , podniosła chwila, kie-
dy dostępują zaszczytu pasowania. Zdają sobie
bowiem sprawę, że bycie starszakiem , to nie tylko
przyjemność i duma, ale również obowiązki. Trze-
ba było wykazać się przed zaproszonymi gośćmi
wiedzą i umiejętnościami, które dzieci nabyły w
ciągu 3 lat uczęszczania do przedszkola. Spraw-
dzianem były zagadki, zadania, testy sprawnościo-
we i manipulacyjne przygotowane przez nauczy-
cielki prowadzące obie grupy. Po uroczystym ślu-
bowaniu każdy z sześciolatków został pasowany
na Starszaka. Wszystkim naszym pasowanym dzie-
ciom życzymy samych sukcesów w ostatnim roku
edukacji przedszkolnej.

28 października obchodziliśmy w naszym
przedszkolu

"Dzień pomarańczowy- święto dyni".
Zaprosiliśmy do współpracy dziewczyny z  ZSCKR
w Głubczycach, które poprzez swoją prelekcję prze-
konały nasze przedszkolaki, że dynia to bardzo
zdrowe, urodziwe, wdzięczne i łatwe do wykorzy-
stania warzywo. Wśród dzieci ubranych na poma-
rańczowo, zabawa trwała cały dzień. W przerwach
między degustacją zdrowej żywności i twórczości
plastycznej, chętnie bawiliśmy się przy muzyce.
Dyniowe dekoracje i smakołyki pozwoliły nam
odkryć wiele zalet tego niedocenianego warzywa,
a przede wszystkim dały okazję do fantastycznej
wspólnej zabawy. Dzień ten na długo pozostanie
w naszej pamięci. Rodzicom dziękujemy za zaan-
gażowanie  w przygotowanie dekoracji i strojów.
            Agnieszka Biśta- nauczyciel przedszkola.

I PRZEDSZKOLNY FESTIWAL KULTURY
"GŁUBCZYCKI TYGIEL".

      Dzięki inicjatywie oraz zaangażowaniu Pani Anny
Pyrczak dyrektora Przedszkola  nr 1oraz Pani Bar-
bary Piechaczek dyrektora Powiatowego Muzeum Zie-
mi Głubczyckiej 20.10.2016 w MOK  odbył się
 I PRZEDSZKOLNY FESTIWAL KULTURY
"GŁUBCZYCKI TYGIEL".
      Głubczyce to małe miasteczko graniczące z Czeską
Republiką.Teren ten położony jest w przesmyku gór
Sudetów i Karpat w tzw. " Bramie Morawskiej". Od pre-
historii ziemię głubczycką przemierzały różne grupy lud-
ności , które chętnie  na niej się osiedlały. Stąd płasko-
wyż głubczycki zamieszkiwały różne kultury m.in. Pola-
cy, Czesi, Niemcy, Holendrzy, Żydzi i Włosi. Po II woj-
nie światowej na teren naszego powiatu przybyli miesz-
kańcy Kresów, Litwy, Łotwy, Małopolski, Mazur i inne.
      Wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia i za-
szczyciło nas swoją obecnością na festiwalu: Burmistrz Głubczyc Pan A. Krupa,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan K. Naumczyk, Dyrektor DPS w Klisinie
Pani M. Krywko-Trznadel, emerytowana wizytator Pani H. Sak, seniorzy z Domu
Dziennego Pobytu,  Pan W. Lankauf reżyser pantomimy " Lipa Dżuma", przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Zawiszyc a także  media: J. Wac redaktor
"Głosu Głubczyc", M. Pospiszel z "Telewizji Pogranicze",M. Kitka "Twoje Głub-
czyce". Wszystkich zebranych gości oraz rodziców bardzo serdecznie powitała
pani dyrektor. Na wstępie rodzice w roli Anioła (Pani P. Ksobiech) i Joanity (Pan
D. Gadzimski) przywitali wszystkich obecnych na Festiwalu.
      Następnie dzieci z Przedszkola nr 1 z grupy V "Pszczółki" przedstawiły le-
gendę głubczycką w formie pantomimy pt. "Lipa-Dżuma". Pantomimę legendy
przygotował Pan Waldemar Lankauf oraz Pani Agnieszka Biśta i Kamila Pro-
chońska nauczycielki prowadzące grupę występujących przedszkolaków.
Gościem specjalnym Festiwalu była Pani Józefa Kowalczuk  (95 lat), która swoje
dzieciństwo oraz młodość spędziła na Kresach Wschodnich. Po wojnie wraz z
mężem przybyła na ziemie odzyskane i zamieszkała w Czerwonkowie w gminie
Baborów, obecnie mieszka z rodziną w Bogdanowicach. Pani Józefa bardzo
często wspomina swoje dzieciństwo oraz lata szkolne, które opisała w pamiętni-
ku i przedstawiła podczas swojego wystąpienia.
     Na festiwalu gościliśmy również  dzieci z Przedszkola nr 2, które zaprezento-
wały "Legendę o Ognikach z Pielgrzymowa",    w formie teatrzyku kukiełkowe-
go. Legendę wraz z dziećmi przygotowała Pani Anna Semczuk.
Kolejnymi uczestnikami Festiwalu były dzieci z Przedszkola nr 3  które przedsta-
wiły improwizację słowno-muzyczną "Zabawy dzieci-aktualne kiedyś i dziś",
pod kierunkiem Pani Katarzyny Komplikowicz .
Występ w formie tańca i wiersza "My cyganie" zaprezentowały dzieci z Przed-
szkola Piccolino  które przygotowała nauczycielka Pani Iwona Junka.
Na zakończenie dzieci z Przedszkola nr 1 z grupy III "Motylki" wykonały taniec
symbolizujący przenikanie się kultur miejscowej oraz napływowej ludności (Kre-
sowiacy, Krakowiacy, Żydzi, Głubczyczanie). Taniec przygotowała Pani Agniesz-
ka Kubów - nauczyciel ze Szkoły Muzycznej, Pani Marzenia Gisal oraz Pani
Krystyna Bednarska - nauczycielki z Przedszkola nr 1
Jako ostatnie wystąpiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zawiszyc śpiewa-
jąc biesiadne piosenki, podczas których mamy naszych przedszkolaków  (E.Le-
nartowicz, A. Kortas, J. Baranowska, A. Tromsa) przebrane w stroje "głubczyc-
kich przekupek", rozdawały wszystkim rogaliczki zwane "Marciniakami", wy-
piekane dawniej na terenie naszego miasta.
      Festiwal "Głubczycki Tygiel" miał za zadanie ukazać  wszystkim zebranym
oraz uczestnikom kulturę ludności miejscowej oraz ludności napływowej. Dzie-
ci jak prawdziwi aktorzy zaprezentowali się na scenie, a owacjom  i brawom nie
było końca. Dziękujemy rodzicom, nauczycielom oraz pozostałym osobom, któ-
re w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości i za-
praszamy za rok na II Festiwal Kultury Powiatowej. (<<< FOTO str.10<<<)
                      Nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola nr 1 w Głubczycach
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SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH
GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO
 NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO
 - GOSPODARCZEGO  I TWORZENIA
 MIEJSC PRACY W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
   12 października 2016r. tradycyjnie już w sali "Pod
Aniołem" głubczyckiego ratusza odbyły się warsztaty
w ramach "Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na
rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworze-
nia miejsc pracy w powiecie głubczyckim", których
głównym tematem była edukacja, doradztwo zawodo-
we oraz kształcenie zawodowe. Moderatorem warszta-
tów była Pani Jadwiga Olszowska - Urban, organizato-
rem oraz koordynatorem spotkania - Powiatowy Urząd
Pracy w Głubczycach. Uroczystego otwarcia warszta-
tów dokonała Pani Danuta Frączek Dyrektor PUP, która
zaprosiła licznie przybyłych gości na pokaz artystycz-
ny w wykonaniu głubczyckiej młodzieży. Zgodnie z tra-
dycją naszych spotkań - Partnerstwo promuje lokalne
instytucje oraz organizacje, które są ambasadorami głub-
czyckiej ziemi na arenie krajowej i międzynarodowej. W

10 jubileuszowym spotkaniu uczestnicy warsztatów obejrzeli pokaz tańca Opolskiej Szkoły
"Royal Dance Center" z filią w Głubczycach. Młodzi tancerze przedstawili pokaz tańca w
stylach: salsa, step oraz modern. W przedstawionych stylach wychowankowie szkoły odno-
sili i wciąż odnoszą sukcesy w zawodach rangi mistrzostw Polski, Europy i Świata. W drugiej
części pokazu artystycznego zaprezentował się Głubczycki Klub Sportowy "Karate-Do".
Młodzi adepci sztuki walki  dali pokaz doskonałego wyszkolenia technicznego prezentując
"kata" czyli przedstawienie określonych technik obrony i ataku w ustalonej konfiguracji  oraz
pokazie walki - "kumite".  Głubczycki klub "Karate-Do" promuje ziemię głubczycką i znany
jest w kraju jak i za granicą jako klub, którego zawodnicy biorący udział w zawodach stanowią
ścisłą czołówkę zajmując wysokie lokaty w rozgrywanych zawodach. Wielu z zawodników
trenujących w klubie może się pochwalić zdobytymi medalami i tytułami na zawodach rangi
mistrzostw Polski oraz Europy.
      Po zakończeniu części artystycznej przystąpiono do drugiej części spotkania, w którym
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Głubczyckiego  przedstawili własne doświad-
czenia  z zakresu prowadzonego  doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach. Temat
ten został już wcześniej omawiany na spotkaniu poświęconym roli Doradcy Zawodowego w
placówkach oświatowych, które odbyło się z inicjatywy PUP w czerwcu tego roku.
    Z przedstawionych przez prelegentów materiałów  wynika, że doradztwo zawodowe na
poziomie szkolnym jest realizowane w sposób prawidłowy. Realizacja doradztwa następuje
poprzez nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz zakładami pracy. W ramach
tej współpracy młodzież posiada możliwość zapoznania się z konkretnym zawodem nie tylko
w teorii ale również w praktyce, poznając środowisko pracy  bezpośrednio u pracodawcy.
Dyrektorzy poznając lokalny rynek pracy reagują na zapotrzebowanie w określonych zawo-
dach oraz specjalnościach tworząc odpowiednie do potrzeb profile klasowe oraz kierunki
kształcenia w prowadzonych szkołach.
     Swoje oczekiwania oraz potrzeby dotyczące przyszłych pracowników przedstawili rów-
nież przedstawiciele pracodawców, wśród których były zakłady produkcyjne z branży syste-
mów grzewczych oraz zakłady opieki zdrowotnej. Prelekcja pracodawców poprzedzona zo-
stała prezentacją określonych zawodów w materiale filmowym  przygotowanym przez lokalna
telewizję "Pogranicze" na zlecenie urzędu pracy.
     W głównym temacie naszego spotkania prezentację przygotował również Wojewódzki
Urząd Pracy, który przedstawił ofertę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
WUP Opole. Ostatnim punktem programu było zaprezentowanie przez pracownika PUP Głub-
czyce charakteru pracy Doradcy Zawodowego, jego kompetencji i działań ukierunkowanych
na aktywizację osób bezrobotnych.
   Październikowe spotkanie zorganizowane w ramach Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego
cieszyło się dużym zainteresowaniem pośród pracodawców, organizacji pozarządowych, przed-
stawicieli placówek oświatowych oraz lokalnych władz samorządowych. Tak liczna obec-
ność przedstawicieli wymienionych instytucji potwierdza zasadność organizacji spotkań łączą-
cych środowiska, które posiadają realny wpływ na rozwój powiatu głubczyckiego.
                                                                                       Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
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VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA
 STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH

      W dniach 20-23.10.2016 w Trzciance odbył się
VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego

Olimpiad Specjalnych.
     Honorowy patronat nad zawodami przyjął  Krzysztof Czarnecki -
Burmistrz Trzcianki. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia, która mia-
ła miejsce w trzcianeckiej hali sportowo - widowiskowej, zgromadzeni
na trybunach widzowie mieli okazję zobaczyć grę pokazową w tenisie
stołowym, w wykonaniu zawodników z Centrum Szkolenia Wojsk Lą-
dowych w Poznaniu. Były także występy dzieci z Młodzieżowego Domu
Kultury.
     Następnego dnia zawodów odbyły się gry obserwowane oraz przy-

stąpiono do rywalizacji w
grupach sprawnościo-
wych. Zgodnie z oczeki-
waniami, wiele spotkań
było bardzo emocjonują-
cych, stojących na wyso-
kim poziomie i kończących
się rezultatem 3:2.
 Województwo Opolskie
reprezentowało czterech
zawodników w tym dwóch

z klubu "Jeżyk" działającym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wy-
chowawczymJakub Bielski i Seba-
stian Wilczyński. Po zaciętych zma-
ganiach Jakub Bielski zdobył srebr-
ny medal w kategorii 12-15 lat, a Se-

bastian Wilczyński wywalczył złoty medal w kategorii 22 lata   i wię-
cej.Chłopcy grali również gry deblowe gdzie wywalczyli medal złoty.
     W trakcie czterodniowego turnieju, wystąpiło 99 zawodników z 17
Oddziałów Regionalnych z całej Polski, którzy rozegrali łącznie 125
meczów w grach pojedynczych i stoczyli 39 pojedynków w grach po-
dwójnych.
      W niedzielę zostały rozegrane ostatnie pojedynki oraz odbyła się
dekoracja zawodników. Po ceremonii zamknięcia zawodów zjedliśmy
obiad i wyruszyliśmy do domu.
Opiekę nad zawodnikami sprawował nauczyciel wychowania fizycz-
nego Dariusz Szałagan.
                                                                                  Dariusz Szałagan

MORSKIE OPOWIEŚCI
      25 października 2016 roku w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym odbył  się VI  Dzień Integracji
pod tytułem

"Morskie Opowieści" .
Na spotkanie to przybyły:
Przedszkole nr 1, Przedszkole
nr 2, Przedszkole nr 3,
Przedszkole Piccolino , Szkoła
z Gołuszowic, Szkoła

z
Grob-
nik,
Szkoła
nr 1    i
szkoła
nr 2 z
Głub-
czyc.
Każda
z grup
zapre-
zento-
wała
się
arty-
stycz-
nie do
muzy-
ki
szan-
ty.
Wszy-
scy

świetnie bawili się i brali czynny udział w grach i
zabawach. W nagrodę za przybycie na Dzień Integracji
każda grupa otrzymała drobny upominek z piracką
butelką. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim
placówkom  za tak liczne przybycie na imprezę.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
2. 15 grudnia 2016 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 123/1 o powierzchni
0,0953 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 64 361,00 zł + VAT
23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 123/3 o powierzchni
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.
c) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 485/12 o powierzchni
0,1246 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Karola Miar-
ki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 89 251,00 zł +
VAT 23%. Wadium wynosi 9 000,00 zł.    >>>

>>>>    d)  IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, położonej w miej-
scowości Lisięcice przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 21 345,00 zł. Wadium wynosi 2 200,00 zł.
e) IV przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieru-
chomość lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 48,10 m2),
położonej w Lisięcicach przy ul. Kościelnej nr 42/2 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działek nr 590/2 i nr 590/3. Cena wywoław-
cza do przetargu wynosi 17 203,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł.
     Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium 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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Ocena jakości wody
przeznaczonej do spo-

życia przez ludzi na
 terenie powiatu
głubczyckiego

w III kwartale 2016r.
Nadzór nad jakością wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi spra-
wowany jest przez organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem po-
boru próbek wody w nadzorowanych
31 wodociągach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi woda jest w
pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli
spełnia określone w nim wymagania.
Przekroczenie parametrów określo-
nych w rozporządzeniu wymaga każ-
dorazowo dokonania oceny zagro-
żeń oraz określenia przydatności
wody do spożycia.
Woda wykorzystywana do zbiorowe-
go zaopatrzenia ludności na terenie
powiatu głubczyckiego pochodzi z
ujęć podziemnych. W III kwartale
2016r. jakość wody skontrolowano
w 21 wodociągach.
W ramach prowadzonego monitorin-
gu jakości wody pobrano 76 próbek
do badań mikrobiologicznych i 29
próbek do badań fizykochemicz-
nych. Przeprowadzono 6 kontroli sta-
nu sanitarno-technicznego obiektów
wodnych. W ramach prowadzonego
monitoringu jakości wody wydano 6
decyzji oraz 2 komunikaty.
Z uwagi na zanieczyszczenie bakte-
riologiczne wody w wodociągu pu-
blicznym Czerwonków Osiedle (Gmi-
na Baborów) stwierdzono brak przy-
datności wody do spożycia nato-
miast w wodociągu publicznym Ro-
zumice (Gmina Kietrz) wodę dopusz-
czono do spożycia pod warunkiem
jej uprzedniego przegotowania.
Jakość wody z wodociągu publicz-
nego Gniewkowice (Gmina Kietrz) nie
spełnia wymagań sanitarnych ze
względu  na ponadnormatywną zawar-
tość azotanów. Mieszkańcy korzystają
z wody na warunkach przyznanego
odstępstwa od maksymalnego do-
puszczalnego stężeniaazotanów.
Państwowy Powiatowy Inspektor
         Sanitarny w Głubczycach
              mgr Alina Mazur-Ciapa

 5 listopada 2016r odbyły się Zawody
Karate Grand Prix Ostrawa

W zawodach startowało 351 zawodników z 56 klubów z 8 państw. Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Maciej
Kowalczyk , który w kata 12-13 lat zaj¹³ 5 miej-
sce, Julia Hac, która w kata 10 lat zajê³a 5 miej-
sce, Anna Paruszewska, która w kata 8 lat zajê-
³a 5 miejsce oraz Emilia Klein, która w kata 10
lat zajê³a 7 miejsce. Klaudiusz Leliñski, Micha-
lina Jung oraz Jakub Patryjach pomimo kilku
zwyciêstw nie dostali siê do strefy fina³owej.

5 listopada 2016r w Pleszewie odbyły się
Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan

W zawodach startowali najlepsi polscy zawodnicy wśród których w kategorii  kata14-15
lat oraz kata 16-17 lat startował Szymon Cieślik z Ludowego Zespołu Sportowego Karate-
Do  Głubczyce , który w kategorii 14-15 lat został Mistrzem Polski a w kategorii 16-17 lat
wicemistrzem Polski.  Wspaniała atmosfera i organizacja za co dziękuję organizatorowi.

Grand Prix Polski Juniorów  i Młodzików...
... w Kępnie zawodnicy Technika zdobyli sześć medali trzy złote i trzy brązowe.

W kategorii młodzik Szymon Ślepec-
ki zwyciężył w grze pojedynczej. W
juniorach w grze pojedynczej pierw-
sze miejsce wywalczył Maciej Ma-
tusz natomiast brąz zdobyli Kordian
Kobylnik i Bartek Gałązka. W grze po-
dwójnej pierwsze miejsce dla Jakuba

Girenia i Michała Sobolewskiego z Suwałk oraz brąz dla Maćka Matusza i Bartka Gałązki.

DOTACJE  NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 ZWIĄZANE Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI W 2016R.
Gmina Głubczyce dokonała wstępnego podsumowania udzielonych w 2016 roku dotacji,
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie Gminy.     Fundusze na dotacje, udzielane przez Gminę Głubczyce, pocho-
dziły ze środków  budżetu gminy i środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
    Do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 79 wniosków, w tym: 71 wniosków dotyczyło
dotacji do wymiany źródeł ciepła, a 8  wniosków do montażu Odnawialnych Źródeł Energii
(4 wnioski do instalacji solarnych, 4 wnioski do pomp ciepła). Pozytywnie  zostało rozpa-
trzonych  58 wniosków na łączną kwotę  174 593 zł w tym: 168 593 zł na  wymianę źródła
ciepła,  3 000 zł na instalacje solarne i 3 000 zł na pompę ciepła.
Ograniczenie niskiej emisji polegało na: * wymianie starych pieców węglowych na:
  * źródła ekologiczne, opalane paliwem stałym, klasy IV lub V w zakresie emisji gazów
i pyłów - 33 dotacje,  * źródła gazowe - 21 dotacji,  * źródła zasilane energią elektryczną - 2
dotacje, *  montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE):     *  instalacja solarna - 1 dotacja,
*  pompa ciepła - 1 dotacja
Gmina Głubczyce w latach  2014-2016 łącznie przydzieliła  112 dotacji na łączną kwotę 333
383 zł, w tym na wymianę źródła ciepła 297 383 zł oraz instalacje OZE 36 000 zł.
Podsumowując powyższe dzięki udzielonym dotacjom  przez Gminę  Głubczyce w 102 nieru-
chomościach  dokonano wymiany źródła ciepła na ekologiczne, a w 12 nieruchomościach
zamontowano odnawialne źródła energii. Takie działania  sukcesywnie przyczyniają  się do
poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Głubczyce.
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VI PUCHAR ŚWIATA TAEKWONDO 2016
      W dniach od 12 do 16.10.2016 roku w Budapeszcie odbył się VI
Puchar Świata Taekwondo. Impreza ta rozgrywana jest raz na dwa
lata. W największym turnieju w historii taekwondo wzieło udział 2927

uczestników  z 240 klubów re-
prezentujących 58 państw. W te-
gorocznym Pucharze LKS Spar-
ta Głubczyce reprezentowało
sześciu  zawodników Karolina
Konik, Olga Jabłońska, Kinga
Sztucka, Bartosz Słodkowski,
Michał Jano i Wojciech Żłobic-
ki oraz  dwóch szkoleniowców
Daniel Jano i Bogdan Brzostow-

ski. Wspaniały występ naszych zawodni-
ków zaowocował trzema medalami: dwo-
ma srebrnymi i jednym brązowym. W ka-
tegorii seniora wspaniale wystąpił Bartosz

Słodkowski zajmując II m w
walkach powyżej 85 kg, Olga
Jabłońska zajęła V miejsce w
układach przegrywając o stre-
fę medalową z Finką która
wygrała tą kategorię oraz Mi-
chał Jano V miejsce w ukła-
dach podobnie jak koleżanka
klubowa uległ zwycięzcy fi-
nału wynikiem 3 - 2. W kate-

gorii juniora wspaniale wystąpił Wojciech Żłobicki zajmując II m w
walkach powyżej 75 kg i Kinga Sztucka III m walki do 55 kg. Wszyst-
kim gratulujemy bardzo dobrego występu. Dziękujemy za pomoc i
wsparcie naszego startu przez Burmistrza Głubczyc Adama Krupę.

WOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA
MŁODZIKÓW TAEKWONDO 2016
     04.11.2016 r. w Pietrowicach odbyły się
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Ta-
ekwondo. Organizatorami imprezy  były:
Ludowy Klub Sportowy Sparta w Głubczy-
cach i Zespół Szkół w Pietrowicach.
   Turniej otworzył gospodarz  dyr. Zespo-
łu Szkół Bogdan Kulik.  Wrę-
czenia nagród dokonała  wi-
cedyrektor Mariola Bedryj.
Wyniki naszych zawodników
w układach:
dziewczyny 2009r.: Kamila
Ostarek I m, Weronika Foryś
II m, Węgrzyn IIIm.
 chłopcy 2009r.: Miłosz Gawłowski
I m, Bartosz Bartusik, Adam Kondrat
i Oskar Zapotoczny,
dziewczęta 2008r.: Zuzanna Puk Im,
Karolina Marciniszyn II m,
Atłachowicz III m,
chłopcy 2007r.: Tomasz Witek   I m,
Maciej Andrusiak II m,
chłopcy 2008 r.: Tomasz Witek Im,
Maciej Andrusiak  III m
 i Jakub Albert III m,
dziewczęta 2006r. Zuzanna Słod-
kowska I m , Nikola Brewus II m,
Anna Żłobicka III m,
 chłopcy 2006r.: Łukasz Ostarek
I m, Michał Michalewski II m, To-
biasz Tyburczy IIIm i Gracjan Hu-
meniuk III m,
chłopcy 2005r.  Wojciech Jano  I m, Jakub Słodkowski II m,
Karol Baran III i Marek Słabicki III m,
dziewczyny 2003r.: Maria Grzegorzewicz I m, Sandra Kno-
sala II m, Martyna Bernaś III m i Magdalena Wabnic III m
Chłopcy 2003r.: Dominik Mazurkiewicz I m, Kacper Za-
krzyk II m  i Patryk Marek III m,.
Techniki Specjalne: dziewczęta: Sandra Knosala I m, Mag-
da 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.



GRUDZIEŃ 2016 nr 12 /28316

PORZĄDKOWANIE GROBÓW NAUCZYCIELI
      25 X 2016 r. odbyła się kolejna akcja porządkowania grobów na-
uczycieli naszego liceum, którzy nie mają w Głubczycach rodzin mo-
gących się nimi opiekować.

      W tym roku nauczycielki,
które od lat opiekują się tymi
grobami, Justynę Burzyńską i
Katarzynę Maler, wsparł uczeń
klasy II a, Bartosz Trynda. Bar-
tosz przyprowadził do pomocy
swoją drużynę ZHP - 14 DSH
"Tropiciele", złożoną z uczniów
Gimnazjum nr 1 i z jednej uczen-
nicy SP nr 2. Poza grobami na-
uczycieli - głównie Kresowian
- będących podczas II wojny
światowej działaczami polskie-
go podziemia niepodległościo-
wego, harcerze uporządkowali
otoczenie pomników Kreso-
wian pomordowanych przez na-
cjonalistów ukraińskich oraz
Sybiraków i czeskich celników
pomordowanych w 1938 r. przez hitlerowców w czeskiej Liptani. Akcję
wsparło Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Bronisławy Adamskiej.
Jego prezes - Jan Bażyński, zaopatrzył sprzątających w środki czysto-
ści oraz znicze. Pojawiła się również absolwentka LO, pani Stefania,
która pomogła uporządkować grobowiec pani Marii Staszkiewicz. Upo-
rządkowane  zostały groby: prof. Cecylii Czopeńko, Marii Staszkie-
wicz, Karoliny Hołomskiej, Mariana Niemczewskiego, Kazimierza Ber-
nackiego, Stefanii Baraniuk oraz ucznia skazanego na więzienie w cza-
sach stalinowskich, Artura Hipnera. Groby prof. Franciszka Freja (daw-
nego komendanta AK okręgu Buczacz) i Bronisławy Adamskiej, ktoś
już wcześniej uporządko-
wał.
     Oto nazwiska harcerzy,
którzy wzięli udział w akcji
sprzątania: Bartosz Trynda,
Artur Jakubczyński, Emilia
Białończyk, Paulina Bu-
czek, Amelia Szafrańska,
Dominika Zbroszczyk,
Marta Dąbrowa, Julia Ko-
rowiecka, Marta Dąbrowa.
Dziękujemy, czuwaj!
                                   Red.

      W okresie od 31 października do 6 listopada odnoto-
waliśmy 7 zdarzeń i było to 5 miejscowych zagrożeń
i 2 pożary.
       2 listopada w godzinach rannych przed miejscowo-
ścią Kietlice doszło do wypadku trzech samochodów oso-
bowych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów stra-
ży zastano dwa samochody marki Skoda i Seat stojące w

rowie oraz jeden samochód marki Daewoo stojący na dro-
dze i dodatkowo objęty ogniem.
      W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł mężczyzna w
wieku 16 lat. Pozostali poszkodowani zostali zabrani przez
Zespół Ratownictwa Medycznego. Dwie osoby biorące
udział w zdarzeniu nie wymagały pomocy służb medycz-
nych. Dochodzenie co do przyczyn wypadku prowadzi
Policja. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palący
się samochód marki Daewoo, udzieleniu KPP osobom
poszkodowanym, wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowi-
ska dla śmigłowca LPR oraz neutralizacji płynów eksplo-
atacyjnych i usunięciu pozostałości powypadkowych. W
działaniach wzięło udział pięć zastępów straży.
Ponadto:
- otwieraliśmy mieszkanie przy ul.Warszawskiej, gdzie
odnaleziono zwłoki mężczyzny,
- udzielaliśmy pomocy Policji podczas usuwania pozo-
stałości po kolizji na trasie Głubczyce - Bogdanowice,
- gasiliśmy pożar suchej trawy w miejscowości Nowa
Cerekwia,
- usuwaliśmy drzewo tarasujące przejazd pasem drogi
pomiędzy Głubczycami a Zawiszycami oraz
- gasiliśmy pożar śmietnika w Kietrzu.
Szanowni Państwo.
Zwracamy się do Was z prośbą o sprawdzenie
swoich domostw czy na ich elewacjach umiesz-
czone są numery Waszych domów. Taka infor-
macja jest bardzo pomocna nie tylko dla stra-
żaków ale i dla zespołów ratownictwa medycz-
nego. Widoczny numer posesji ułatwia i znacz-
nie przyśpiesza dotarcie służb ratunkowych.
                              kpt. Waldemar Hołownia

INFORMACJE KPP STRAŻY POŻARNEJ
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BOGUMIŁ PACHLA
 SANMED

PRYWATNA  PRAKTYKA  LEKARSKA
BRANICE  UL. SZPITALNA 18

BADANIA USG, SPIROMETRIA I EKG
ORAZ PORADY.

REJESTRACJA TELEFONICZNA 575 438 878

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Informujemy, że zakończone zostały prace nad opracowaniem
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)  dla Gminy Głubczy-
ce oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla
Gminy Głubczyce, które zostały przyjęte na sesji Rady Miej-
skiej w Głubczycach w dniu 26.10.2016 r. uchwałą nr XXIII/
196/16 oraz  nr XXIII/197/16.
Celem nadrzędnym PGN jest przyczynienie się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym (3x20)
do roku 2020. Dzięki działaniom ujętym w Planie, Gmina Głubczy-
ce wyznaczyła  cele strategiczne, do których będzie dążyć w
perspektywie lat 2016 - 2020.
Cel 1: Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych, w
szczególności CO2 o 0,54%
w stosunku do roku bazowego.
Cel 2: Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej o 0,26% w
stosunku do roku bazowego.
Cel 3: Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z
odnawialnych źródeł energii dla Gminy Głubczyce o 0,12% w
stosunku do roku bazowego do 0,40%.
Cel 4: Poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odno-
towano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanie-
czyszczeń w powietrzu oraz na których realizowane są napraw-
cze programy ochrony powietrza (POP) i plany działań krótkoter-
minowych (PDK).
    Plan koncentruje się na  działaniach niskoemisyjnych i efek-
tywnie wykorzystujących zasoby, w tym na  poprawie efektyw-
ności energetycznej, wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł
Energii).  Zawiera informacje o ilości gazów i pyłów wprowadza-
nych do powietrza, wskazując obszary najbardziej problematycz-
ne, a także proponuje racjonalne działania ograniczające emisję.
Gmina Głubczyce w najbliższych latach (2016-2020) planuje sze-
reg inwestycji o szacowanej wartości 9 340 000,00 zł. W głównej
mierze dotyczą one m.in.:

*   termomodernizacji budynków zarówno użyteczności publicznej, jak
i prywatnych;
*   systemu dotacji dla mieszkańców dotyczących wymiany  źródeł
ciepła m.in. wymianę pieców c.o na nowe  kotły klasy 4 lub 5,  kotły
gazowe, kotły olejowe, kotły na biomasę oraz wykorzystujące energię
elektryczną;
*  systemu dotacji dotyczących  montażu instalacji pobierających
energię z odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne,  pompy
ciepła);
*   działań edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną;
*   modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE;
*    budowę ścieżek rowerowych.
PGN zwiększa możliwość pozyskania i finansowania inwestycji dzia-
łań w latach 2015-2020, m.in.
w takich obszarach jak: drogi i transport publiczny, modernizacja i
zarządzanie budynkami publicznymi gospodarka wodno-ściekowa i
odpadowa,  produkcja i dystrybucja energii, gdzie jest wymaganym
załącznikiem przy aplikowaniu o dotacje.
Program stwarza możliwość spójnego i maksymalnego wykorzystania
funduszy europejskich
i krajowych na lata 2015-2020, skierowanych na działania realizujące
cele rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Głubczyce,
pozwoli kontynuować Gminie Głubczyce założony w POP- ie cel ogra-
niczania niskiej emisji,  poprzez wprowadzanie dotacji do ekologicz-
nych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł
energii (układy solarne, pompy ciepła i inne).  Zadania założone w
PONE realizowane są ze środków własnych Gminy Głubczyce.
 <<< str. 3 GG <<<
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
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chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

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

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

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

ZATRUDNIĘ DO PRACY

W NOWOCZESNEJ CHLEWNI ROZRODU

 ŻUŻELA TEL. 500834618

Fotografie  noworodków:
KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe
Janusz Baczkur,

 Głubczyce,  Grunwaldzka 2,
662 065 354

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GŁBCZYC 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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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w sierpniu i wrześniu

  w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Myjak Maja
 c.Bożeny 05.09.2016

8.50 3150/54

Niemas Michał
s.Moniki

08.09.2016 12.45 3750/59

Piasecka Emilia
c.Doroty Solec

14.09.2016 21.40 3200/54

Pieścikowska Antonina
c.Małgorzaty

03.09.2016 6.25 3550/57

Piłka Witold
s.Magdy

 06.09.2016 12.50 400/58

Polak Michalina
c.Agaty Racibórz

13.09.2016 14.30 3400/56

Sokołowska Milena
c.Małgorzaty Gł-ce

29.09.2016 8.55 3100/54

Treśćiński Tymoteusz
s.Małgorzaty Gł-ce

11.09.2016 14.00 2800

Ziółkowski Oskar
s.Maarzeny Głubczyce
12.09.2016 23.45 2850/53

Alker Marta
c.Sabiny Radoszowy

21.10.2016 14.50 3125/55

Barabasz Adam
s.Kamili Bogdanowice

15.10.2016 13.25 3000/58

Bawer Zofia
c.Sandry Baborów

05.10.2016 10.40 3600/56

Bielec Nina
c.Aleksanry Kietrz

31.10.2016 11.00 3350/55

Cedrowski Tymoteusz
s.Anny Prudnik

18.10.2016 21.15 3400/56

Czajkowski Aleksander
s.Marzeny Wrocław

26.10.2016 8.35 3280/55

Czechowicz Andrzej
s.Anny Baborów

16.10.2016 21.10 3350/59

Franczyk Zuzanna
c.Ewy Kietrz

26.10.2016 6.10 3280/53

Głogiewicz Maja
c.Kamili N.Cerekwia

14.10.2016 23.10 3300/54

Głogowski Przemysław
s.Justyny Zubrzyce

18.10.2016 12.15 2950/55

Grabiec Jagoda
c.Pauliny Charbelin

24.10.2016 15.45 2640/56

Hołda Antoni
s.Katarzyny Grobniki

26.10.2016 9.50 2950/52

Izienicka Alicja
c.Małgorzaty Gł-ce

10.10.2016 10.05 2650/53

Kisielewicz
c.Marty Szonów

25.10.2016 9.20 4500/61

Konik Malwina
c.Marty Głubczyce

23.10.2016 21.10 3250/57

Konrad Barbara
c.Eweliny Głubczyce
9.10.2016 6.30 2480/57
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