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Dla Spółki jest to potwierdzenie, że jest rzetelnym i kompetent-
nym przedsiębiorstwem, wyróżniającym się najwyższą jakością
obsługi Klientów i świadczonych usług, wspierającym działania
proekologiczne mające na celu podnoszenie jakości i standar-
dów życia.

GAZELA  BIZNESU 2016
      Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. została laure-

atem XVII Edycji Rankingu Gazele
Biznesu 2016. Uroczysta gala wręcze-
nia Gazel Biznesu, corocznych na-
gród przyznawanych przez redakcję
"Pulsu Biznesu" dla najprężniej roz-
wijających się małych i średnich
przedsiębiorstw, odbyła się 1 lutego
2017 roku w katowickiej Akademii

Muzycznej. Nagrodę potwierdzającą przynależność spółki do
elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijają-
cych się firm, odebrał Pan Adam Ratuś Prezes Zarządu Spółki.
     Ranking Gazele Biznesu - to ranking najdynamiczniej rozwija-
jących się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Bizne-
su odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej
wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi do-
skonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konku-
rentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Cofa-
ce Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych fi-
nansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.
     Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzien-
niki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press
Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują
jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji,
Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych
krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych,
ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przed-
siębiorczości. W tegorocznej edycji weryfikowane były wyniki
osiągnięte przez firmę w okresie 2013-2015. O tytuł Gazeli Bizne-
su 2016 mogła ubiegać się firma, która spełniła kryteria:
a.  rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprze-
rwanie do dziś,
b.  w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się
w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
c.  w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przy-
chodów ze sprzedaży,
d.   w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty.

SKRZYDŁA  IT  W  ADMINISTRACJI 2017
   Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. otrzymały na-
grodę za projekt: "Radiowy system odczytu wskazań wodomie-

rzy oraz monitoring ujęć wody" w
kategorii IV Oprogramowanie do
obsługi urzędu. Nagrody dla najlep-
szych projektów informatycznych
realizowanych przez instytucje pu-
bliczne rozdano już po raz trzeci.
Ceremonia ich wręczenia odbyła się
podczas IV Forum Kierowników IT
w Administracji. Nagrodę w imieniu

instytucji odebrał Marcin Grabuńczyk - Pełnomocnik Zarządu i
Koordynator projektu.

     Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane za wzno-
szenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom. Wyróżnie-
nia co roku trafiają do projektów, które pod względem sposobu
wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśla-
dowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które po-
przez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicz-
nych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami
i innymi urzędami. Organizatorem konkursu jest miesięcznik "IT
w Administracji". Ministerstwo Cyfryzacji objęło konkurs patro-
natem honorowym. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono
ok. 150 projektów. Ich oceną zajęła się kilkunastoosobowa kapi-
tuła. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele urzędów i organi-
zacji, eksperci na co dzień zaangażowani w proces cyfryzacji
podmiotów publicznych.
    Projekt inwestycyjny, za który spółka została wyróżniona, po-
legał na wdrożeniu radiowego systemu odczytu wskazań wodo-
mierzy wraz z monitoringiem ujęć wody i badaniem parametrów
jakościowych wody. I etap realizacji projektu objął swym zakre-
sem część miasta Głubczyce oraz miejscowości Bogdanowice,
Krzyżowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Stara
Wieś, Kwiatoniów oraz Tarnkowa. Zakończenie rzeczowe zada-
nia nastąpiło we wrześniu 2016 roku, a koszt zadania wyniósł
ponad 440 000,00 złotych. Projekt był współfinansowany ze środ-
ków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Realizacja inwestycji wpłynęła korzystnie na:
a.   wzrost efektywności pracy spółki i jej pracowników,
b.   podniesienie poziomu i jakości świadczonych przez spółkę
       usług,
c.  podniesienie walorów inwestycyjnych terenów, na których
      zostało zrealizowane zadanie,
d.  poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym bezpieczeń
      stwa dostarczanej wody poprzez dokonywanie okresowych
       kontroli jakości wody zakupionym urządzeniem,
e.  zwiększanie efektywności ekonomicznej działalności spółki.
    Spółka podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do rozbudo-
wy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy
Głubczyce oraz zwiększenia standardów jakościowych produko-
wanej i dostarczanej wody. Dlatego cieszy nas docenienie efek-
tów tych prac przez zewnętrznych ekspertów z zakresu realizacji
projektów IT i mobilizuje nas do jeszcze cięższej pracy oraz reali-
zacji kolejnych projektów innowacyjnych z korzyścią zarówno
dla mieszkańców jak i naszej spółki.
                                 Marcin Grabuńczyk Pełnomocnik Zarządu

GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA  SP. Z O.O.
NAGRODZONE!

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w ostatnim czasie otrzymały dwie prestiżowe nagrody:
                                         Gazele Biznesu 2016 oraz Skrzydła IT w Administracji 2017.
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PLENEROWA SCENA
 GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY

Mamy za sobą kolejne niezapomniane wydarze-
nia, które odbyły się na placu ratuszowym w Głubczy-
cach w okresie letnim.
   2 lipca gościliśmy kabaret „Czwarta Fala”, który na
naszej scenie wystąpił już po raz drugi. Artyści zapre-
zentowali się w fantastycznym, zabawnym, programie
kabaretowym, po czym wysłuchaliśmy koncertu muzy-
ki rozrywkowej również w wykonaniu tej formacji.

   Nie trzeba było długo
czekać na kolejne atrak-
cje,  dwa tygodnie póź-
niej tj. 16.07 do naszego
miasta przybyli feno-
menalni jazzmani.
Mick & Elli KBB and
Jnr. Robinson. To ar-
tyści, którzy są znani

na całym świecie, a ich kompozycje to prawdziwa uczta
muzyczna dla ucha. W Głubczycach zaprezentowali się
w 1,5 godzinnym koncercie. Połączenie głosu Elli, Mic-
ka oraz Jnr. Robinsona  wraz z instrumentami dostarcza-
ły niecodziennych wrażeń.  Tego dnia publiczność do-
pisała i rynek wypełniony był niemal po brzegi.

      W ostatnią niedzielę lip-
ca na scenie wystąpiły ze-
społy młodzieżowe z woje-
wództwa opolskiego – Dif-
ferent (w składzie  Szymon
Buber – wokal, Kamil

Oczkowski – gitara, Dawid
Ciołka – gitara, Marcin
Stano – bas, Aleksander
Kijas - perkusja) oraz Ka-
liber( Kacper Caputa –
wokal, Mateusz Wąsiak –
bas, Patryk Miłkowski –
gitara, Maciej Miłkowski –
instrumenty klawiszowe,
Adam Kalka - perkusja) z
Paczkowa oraz Sound
Wave (Piotrek Szmit - gi-
tara solowa, Antoni Wo-
łoszyn- zestaw perkusyj-
ny, Mateusz Atłachowicz
- wokal, Krzysztof Fuhs -
wokal/bass, Daniel Sta-

warz - gitara rytmiczna) z Głubczyc.. Każda z grup zagra-
ła 1,5 godzinny koncert rockowy. Pomimo młodego wie-
ku wykazali się ogromnym profesjonalizmem. Na scenie
głubczyckiego ratusza gościli po raz pierwszy jednak
miejmy nadzieję, że nie ostatni. Ich muzyka wypływa
wprost z serca i dostarcza wielu pozytywnych emocji.
I tak zakończyliśmy imprezy lipcowe....

WAKACJE
W KLUBIE NA

SKRZYŻOWANIU
W MOK

Tegoroczne wakacje w Miejskim
Ośrodku Kultury były pełne rado-
ści i szalonej zabawy. Rozpoczęły
się 17 lipca i trwały do 10 sierpnia.
Przez pierwsze dwa tygodnie od-
bywały się na przemian warsztaty
wokalne z panią Ewą Maleńczyk
oraz warsztaty teatralne z panem
Waldemarem Lankaufem. Nato-
miast od 1 sierpnia rozpoczął się
cykl zajęć typowo rekreacyjnych.
Na tych zajęciach dzieci śpiewały,
tańczyły, wychodziły na plac za-
baw, malowały koszulki – był to
stały punkt programu, ponieważ
każdy chciał mieć namalowaną
przez siebie koszulkę z ulubionym
zwierzakiem bądź postacią z bajki.
Odbyliśmy również wycieczkę do
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, gdzie wspólnie czytaliśmy bajki oraz rysowaliśmy swoje waka-
cyjne literki. Ostatniego dnia wspólnych spotkań dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych w klubie „Na
skrzyżowaniu” w MOK.

   Bardzo cieszymy się, że z tygodnia na tydzień dzieci przybywało, a w
ostatnich dniach mieliśmy już naprawdę niezłą gromadkę. Pozdrawiamy
wszystkich uczestników oraz zapraszamy za rok.  Do zobaczenia!!!!

                                                                     Anna Bieniasz , MOK

   Sierpień to miesiąc innowacji
dla „Plenerowej Sceny”, bowiem
po raz pierwszy odbyły się otwar-
te warsztaty  plecionkarstwa dla
mieszkańców. Pieczę nad uczest-
nikami sprawowali przedstawicie-
le Stowarzyszenia Serfenta, które
zajmuje się wyplataniem wykliny.
Jednak to nie jedyna atrakcja wie-
czoru, ponieważ jednocześnie na
scenie odbywał się koncert chóru
„Feniks” pod kierownictwem Jó-
zefa Kaniowskiego. Chórzyści wy-
śpiewywali  pieśni biesiadne oraz
kresowe. Występ tworzył fanta-
styczny, sielski  klimat. Podczas
tego wydarzenia na placu ratuszo-
wym zgromadziło się ok. 100 osób.
   Powoli Plenerowa Scena Głubczyckich Dni Kultury dobiega końca, j
    jednak przed nami jeszcze trzy fantastyczne wydarzenia,
     które wpisują się na jej listę:
 20.8 Koncert  Głubczyckich Dinozaurów w Amfiteatrze,
20.9  Warsztaty czerpania papieru i druku na tkaninie
          oraz koncert „Love story” na Rynku
14.9 Wernisaż wystawy „Ważki zabójcy dwóch środowisk'
w sali „Pod aniołem”   Serdecznie zapraszamy!!!
                                                                 Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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PRACOWNIA  ENDOSKOPOWA
     Historia pracowni endoskopowej w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach

      Historia badań endoskopowych przewodu pokarmowego w naszym  Szpitalu
rozpoczęła się w 1988 roku. W tym czasie w Oddziale Chirurgii tutejszego Szpitala
zatrudnił się lekarz Jerzy Pszczółka. Wcześniej pracował w Szpitalu Wojewódzkim
w Tychach w Oddziale Chirurgii prowadzonym przez profesora Szczepana Łukasie-
wicza. W tym oddziale po ukończeniu szkolenia w Klinice Gastroenterologii profe-

sora Kornela Gibińskiego w Katowicach Ligocie dr Pszczółka wspólnie z dr. Zaikiem prowadzili
pracownie endoskopową. Po zatrudnieniu się w Głubczycach w sposób naturalny dr Jerzy

Pszczółka dążył do stworze-
nia pracowni endoskopowej
aby mieć dalej możliwości
wykonywania badań endo-
skopowych.
    Na przełomie roku 1989/90
przy wydatnej pomocy śp.
doktora Tadeusza Gaudy
oraz  zakonników związanych z Głubczycami udało się sprowadzić
dwa używane aparaty do gastroskopii firmy Olimpus. Wówczas
stworzono pracownię endoskopową przy Oddziale Chirurgii,
w której pracowali doktor Jerzy Przczółka i pielęgniarka Urszula
Banach. W latach 1990-91 dzięki kontaktom pracowników szpitala
z organizacjami charytatywnymi udało się ze Szwecji sprowadzić
duży transport używanego sprzętu medycznego, w którym m.in.

znajdowały się łóżka szpitalne, stoliki zabiegowe, drobny sprzęt medyczny oraz dwa gastroskopy ze źródłem
światła firmy Pentax. Od tego czasu pracownia endoskopowa zaczęła wykonywać badania dla potrzeb całego
szpitala, a nie tylko dla  Oddziału Chirurgii. Do doktora Jerzego Pszczółki dołączyli następni lekarze wykonujący
badania, Halina Jeżewska i Eugeniusz Orczewski, a w latach późniejszych pani Jolanta Kiżys.
    Od roku 1996 po szkoleniu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu w pracowni endoskopowej zaczął pracę chirurg
Bogdan Bury. Dzięki jego staraniom szpital zakupił w 2000 roku kolonoskop optyczny, a w 2005 roku kolonoskop
z kamerą cyfrową. W tych latach nastąpił rozwój badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmo-
wego. Doktor Bury rozpoczął wykonywanie zabiegów polipektomii endoskopowej w tutejszej pracowni. Od 2011
roku pracę w tutejszej pracowni rozpoczął pracę doktor Dariusz Szymański. Zaczęto wykonywać badania dla
potrzeb szpitala, pracowni specjalistycznych oraz dla lekarzy POZ.  W 2016r. 16 lutego dokonano oficjalnego
uroczystego otwarcia z przecięciem wstęgi i poświęceniem przez ks. proboszcza M. Ślęczka Pracowni Endosko-
powej.  W roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. opolskiego szpital pozyskał

środki m. in. na zakup kompletnego wyposazenia dla tej  pracowni.  Obecnie pracownia wykonuje ponad 1100 gastroskopii i ponad
500 kolonoskopii rocznie dla potrzeb szpitala oraz poradni ambulatoryjnych.

1. 5 września 2017 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako części działek nr 79/2, nr 79/3 i nr 89/4 o łącznej po-
wierzchni 5,1564 ha, położonych w obrębie Głubczyce, przezna-
czonych do użytkowania rolniczego. Czynsz dzierżawny wywo-
ławczy w stosunku rocznym wynosi równowartość 51,6 dt żyta;
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako część działki nr 89/4 o powierzchni 1,2000 ha, położonej
w obrębie Głubczyce, przeznaczonej do użytkowania rolniczego.
Czynsz dzierżawny wywoławczy w stosunku rocznym wynosi
równowartość 8,7 dt żyta;
c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w
dzierżawę nieruchomości oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako część działki nr 89/2 o powierzchni 1,2000 ha, położonej
w obrębie Głubczyce, przeznaczonych do użytkowania rolnicze-
go. Czynsz dzierżawny wywoławczy w stosunku rocznym wyno-
si równowartość 15,0 dt żyta.

2. 8 września 2017 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 953 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w
Bogdanowicach. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2 316,00
zł Wadium wynosi 240,00 zł.
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 353/6 o powierzchni 0,0387 ha, położonej
w Zubrzycach przy ul. Przytulnej. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 5 526,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 560,00 zł.
     Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach, o których mowa
w pkt 1 jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki
wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
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   Z PROTOKOŁU  SESJI RADY MIEJSKIEJ

/.../   Ad. pkt 8 - Wolne wnioski i informacje. (...)

Przewodniczący obrad K. Naumczyk - odczytał pismo od Woje-
wody Opolskiego dot. anonimowej skargi na Burmistrza
Radny R. Junka - do kogo Wojewoda zaadresował?
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - do Rady Miejskiej, ale
skarga jest anonimowa dlatego też, zgodnie z opinią Radcy Praw-
nego nie będziemy się tym zajmować.
Burmistrz A. Krupa - absolutnie nie ukrywamy niczego, Pan
Wojewoda skierował ją do rady, wielokrotnie w telewizji regio-
nalnej apelowałem aby podpisano się pod takim piśmie. Woje-
woda pisze "(...) Natomiast na mocy umowy z dnia 22 lutego
1994 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i
represji unormowaniu prawnemu i ochronie na terenie Polski
podlegają miejsca pamięci i spoczynku żołnierzy oraz osób cy-
wilnych poległych, pomordowanych i zamęczonych w wyniku
wojen i represji (...)" czyli Pan Wojewoda podzielił moje zdanie,
bo ta ustawa nie dotyczy tego pomnika co remontujemy. Nowa
ustawa która dopiero wejdzie w życie to reguluje, ale  koszty
likwidacji pomników z tego co wiem to ma ponosić Skarb Pań-
stwa. Byłem zdecydowany, żeby to zlikwidować, ale nie będę się
potem handryczyć z Wojewodą o zwrot kosztów, niech sami to
likwidują. Poza tym ustawa nie weszła jeszcze w życie, a już jest
protest.
Radny R. Junka - dla mnie jest to już czytelnie ukierunkowane
więc nie potrzebuję już treści tego paszkwila.
/.../
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Związek Harcerstwa Polskiego
w Głubczycach zorganizował

Kolonię Harcerską
dla dzieci i młodzieży nad morzem

         Jak co roku zaplanowa-
ne są trzy turnusy,  po dwa
tygodnie:
Turnus I 21.07.-02.08.2017r.
Turnus II 02.08.-14.08.2017r.
Turnus III 14.08.-26.08.2017r.
    Wypoczynek organizowa-
ny jest nad morzem, w miej-
scowości Darłówko Wschod-
nie. Podczas wypoczynku
uczestnicy kolonii w tym har-
cerze i zuchy mają okazję do
wspólnej zabawy, wycieczek
oraz doskonalenia technik har-
cerskich. Jest to również do-
skonała okazja dla pozosta-
łych uczestników by wstąpić
w harcerskie szeregi. Celem
wypoczynku jest zagospoda-
rowanie młodym osobom cza-
su wolnego poprzez zabawę a
przy tym nauczenia ich samodzielności i pracy w zespole.
         W nocy z dnia 20 na 21 lipca o godzinie 00:30 odbyła się
odprawa dzieci wyjeżdżających na pierwszy turnus. Przed wy-
ruszeniem w drogę na miejsce przybyli funkcjonariusze policji,
którzy dokonali przeglądu autobusu. Przed odjazdem przekaza-
no najważniejsze informacje dotyczące zachowania w trakcie
pobytu w ośrodku oraz o środkach ostrożności i bezpieczeń-
stwa. Rodzice mieli również w tym czasie okazję do zapoznania
się z kadrą obozową oraz do pożegnania się ze swoimi dziećmi,
które z niecierpliwością czekały na podróż pełną przygód.
                                                                        Dh. Joanna Herbut

1 sierpnia 2017r. w Łambinowicach
odbyła się uroczystość upamiętniająca
 73. rocznicę Powstania Warszawskiego...

... w której wzięła udział
delegacja harcerzy z Ko-
mendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w
Głubczycach. Szczegól-
nie w tym dniu wspomi-
naliśmy bohaterów po-
wstania oraz wszystkich
tych, którzy podczas nie-
go ucierpieli.
    Symboliczna uroczy-
stość rozpoczęła się

przypomnieniem historii Powstańców, ich przeżyć oraz
wydarzeń, które miały miejsce podczas powstania. Na-

stępnie harce-
rze, przedstawi-
ciele gminy
oraz Centralne-
go Muzeum
Jeńców Wo-
jennych złoży-
li kwiaty i zapa-
lili znicze przed
pomnikiem po-
ś wi ę c o n ym
bohaterom Po-
wstania War-
szawskiego.

Po uroczystości, która miała miejsce w Łambinowicach harcerze
z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach złożyli kwiaty również
w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Głubczycach i tam także oddali cześć Powstańcom. Pomi-
mo skromnej uroczystości nie zabrakło w tym dniu ducha pa-
triotyzmu i powagi.

 Komenda Hufca ZHP wspólnie z mieszkańcami miasta obchodziła Święto Wojska
Polskiego, Święto Wniebowzięcia Maryi Panny oraz

 97 rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą"
 15 sierpnia o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w
naszym  Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia NMP. Następnie zgromadzeni udali się
przed Pomnik Czynu Zbrojnego, gdzie honorową wartę pełnili żołnierze z 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego i młodzież z Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego.
Wśród  zgromadzonych gości nie zabrakło władz samorządowych, szkolnych Pocztów
Sztandarowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy, harcerzy, oraz młodzieży  z
OSP. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego.
      Po uroczystości, harcerze z Komendy Hufca ZHP, wraz z młodzieżą z Ochotniczych
Straży Pożarnych i  żołnierzami 10 Opolskiej Brygady Logistycznej udali się do Opola na
obchody Święta Wojska Polskiego. Udział w tej uroczystości wzięli również burmistrz
Głubczyc  Adam Krupa i  starosta Głubczycki Józef Kozina. W Opolu na Placu Wolności
odbył się żołnierski piknik, na którym pokazano uzbrojenie i podstawowe wyposażenie
żołnierza oraz sprzęt i pojazdy wojskowe. Przybyli goście mieli również okazję poczęsto-
wać się tradycyjną wojskową grochówką. Z okazji Święta Wojska Polskiego delegacja
harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach złożyła kwiaty i podziękowania na ręce
dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, płk Szymona Lepiarza.
                                                                                                          Dh. Joanna Herbut
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DZIEŃ ROMSKI
     14 lipca br. w "Stajni na Warszawskiej" w Głubczy-
cach miały miejsce uroczyste obchody tzw. Dnia Rom-
skiego, a zorganizowane przez Głubczyckie Towarzy-
stwo Kulturalno - Społeczne Romów pod kier. Broni-
sławy Mirgi.
      Wśród zaproszonych gości byli m.in.: pełnomocnik
wojewody opolskiego ds. mniejszości narodowych i et-

nicznych -
Bożena Kali-
cińska, pre-
zes Towarzy-
stwa Społecz-
nego Romów
w K - Koźlu -
Jan Korze-
n i o w s k i ,
prezes Brze-
skiego Sto-
warzyszenia
Romów -
Robert Gó-
ral, sekretarz
gminy -
A n n a
Hauptman -
Głogiewicz,
kierownik
Urzędu Sta-
nu Cywil-
nego - Be-
ata Gro-
c h a l s k a ,

dyrektorzy głubczyckich szkół podstawowych i przed-
szkoli oraz inni.
     Część oficjalna obchodów rozpoczęła się odśpiewa-
niem hymnu romskiego. Oprawę artystyczną uroczy-
stości stanowił bogaty program muzyczno - taneczny
"Zagraj mi piękny Cyganie" w reżyserii Marii Farasie-
wicz, w którym wystąpiły: Grupa Estradowa MIRIAM
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz reprezentacja Towa-
rzystwa Kulturalno - Społecznego Romów w Głubczy-
cach. Ponadto zaprezentowali się Romowie z Brzegu
i Kędzierzyna - Koźla.
     Ta plenerowa impreza miała charakter integracyjny.
Było dużo śpiewu, tańca, radości i ciepłych słów. Nie
mogło też zabraknąć poczęstunku.
     Dzień Romski obchodzony jest od 1990 roku na pa-
miątkę Święta Romów, czyli Międzynarodowego Dnia
Romskiego, którego obchody ustanowiono dokładnie
na dzień 8 kwietnia, w rocznicę I światowego Kongresu
Romów, który odbył się, w 1971 r. w Londynie. Wkrótce
Romowie dzięki działalności Światowej Rady Romów
uznani zostali za mniejszość narodową. Mają swoją fla-
gę i hymn.
    Obchody Dnia Romskiego są okazją do poszerzenia
wiedzy o narodzie romskim, jego barwnej kulturze, zwy-
czajach, obyczajach i tradycji. To także okazja ku temu,
by zbliżyć się do tej grupy etnicznej, zintegrować się
z nią i docenić walory kulturowe.
                                                                     Redakcja ZSM

ŚP. JÓZEF KRASICKI
    Rodzino pogrążona w żałobie, Szanowni Żałobnicy!
      Śmierć, zwłaszcza gdy przychodzi tak nie spodziewanie stawia
nas w obliczu bezsilności, która nas
wręcz obezwładnia. A kiedy pojawia się
kradnąc ukochaną osobę, przeszywa
serce bólem i odznacza w nim swoje pięt-
no.
     Droga Pani Halino, wśród żałobników
wypełniających dziś kościół parafialny w
Głubczycach pewnie najwięcej jest przy-
jaciół, znajomych, sąsiadów, którzy chcie-
liby swoim współczuciem choć trochę
ulżyć Pani i dzieciom w bólu po stracie
kochanego męża, ojca i dziadka.
 Pomodlić się tak jak ks. Twardowski
"Boże, po stokroć święty, mocny
i uśmiechnięty (...) dzisiaj, gdy mi tak
smutno  i duszno i ciemno - uśmiechnij się nade mną".
   W naszej świątyni stanęły u trumny świętej pamięci Józefa Krasickie-
go delegacje instytucji samorządu, związków zawodowych i niezliczone
rzesze przyjaciół. W swoim sposobie pełnienia ważnych funkcji spo-
łecznych zawsze byłeś Józku wyczulony na potrzeby najsłabszych, po-
trzebujących pomocy w myśl zasady "Nie dla siebie, wszystko dla do-
bra ogółu”. Józef Krasicki wzór człowieka społecznika w swoim życiu
pełnił wiele funkcji społecznych. Swoją przygodę z samorządem rozpo-
cząłw 2002 roku kiedy to został pierwszym sołtysem nowopowstałego
sołectwa Głubczyce Sady. od samego początku zabrał się za rozwój swo-
jej ukochanej miejscowości. Wielu z Was tu obecnych na pewno zauwa-
żyła  jej metamorfozę, za Jergo niestety krótkiej kadencji. Pierwszym jego
pomysłem było postawienie krzyża w centralnym miejscu wsi, gdzie od
tego czasu odbywają się modlitewne spotkania.Następną inwestycją
była świetlica. To za jego kadencji Głubczyce Sady zostały podłączone
do kanalizacji i wodociągów, zaciekle i skutecznie walczył o ścieżkę ro-
werową do Głubczyc.wyremontował stadion, drogi osiedlowe, dbał o
ład i porządek. Jedyną rzeczą, jak sam mówił, której nie udało mu się
załatwić to podłączenie do Sadów gazu, ale nie poddawał się, drążył
temat, jednak zabrakło mu czasu - został wezwany do realizacji zadań
gdzie indziej. Wprowadził sołectwo do grupy Odnowy Wsi, gdzie był jej
liderem.
 Pracował wiele lat pełniąc funkcję Społecznego Inspektora Pracy,
a szczególnie był  zaangażowany pełniąc funkcję wiceprzewodniczące-
go w Zakładowej Organizacji Związkowej. Był  delegatem na Krajowy
Zjazd Związków Zawodowych Pracowników Rolnych RP. Był  społecz-
nikiem lokalnym, pełniąc 15 lat z wielką charyzmą funkcję sołtysa Głub-
czyc Sadów, niestety mimo wielkiego Twojego zaangażowania  w no-
wym projekcje budowy chodnika nie było Ci dane dokończyć tej inwe-
stycji. Byłeś Radnym Rady Miejskiej w dwu  kadencjach 2006 - 2010 oraz
w obecnej  pełniąc odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej RM.  Śp. Józef wspólnie z żoną Haliną wychował czworo
dzieci  -  Mariolę, Agnieszkę, Grzegorza, Marcina, cieszył się sześcior-
giem wnucząt.
    Żegnamy kolegę Radnego dziękując Mu za wielkie zaangażowanie
w pracę na rzecz naszego samorządu, za oddanie w tej pracy, rzetelność
i uczciwość. Dobry Bóg niech Ci wynagrodzi Twoje szlachetne czyny
i zabierze Cię do wiecznej niebiańskiej szczęśliwości.
Spoczywaj w pokoju dobrego Pasterza.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Naumczyk
 Głubczyce, 21.08.2017
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O SEGREGACJI ODPADÓW
RAZ JESZCZE!

      Od 1 lipca br. obowiązuje nowy model selektywnego zbierania odpadów wprowadzony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016. Rozporządzenie okre-
śla szczegółowy sposób selektywnego zbierania odpadów jak również ujednolica na tere-
nie całego kraju kolorystykę pojemników      i worków, w których są gromadzone selek-
tywnie zbierane odpady.
     W nowych przepisach wprowadzono podział na cztery frakcje odpadów przydzielając
im następujące barwy pojemników lub worków, w których będą zbierane:
* papier -  kolor niebieski,
* szkło - kolor zielony,
* metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
* odpady ulegające biodegradacji  -  kolor brązowy.
     Powyższy podział może być przez Gminę rozszerzony, natomiast nie wolno go zawę-
żać. Funkcjonujący na terenie naszej Gminy system zbierania odpadów selektywnych
praktycznie już spełnia wymagania  powyższego Rozporządzenia.
    Nowością jest zbieranie odpadów metalowych w pojemnikach koloru żółtego razem z
tworzywami sztucznymi (plastikami).
   Do pojemników i worków z napisem
"Papier" w kolorze niebieskim-wrzucamy: opakowania z pa-
pieru i kartonu,  tekturę, katalogi, ulotki, prospekty,  gazety, czasopi-
sma, zeszyty, książki, torby papierowe, papier szkolny i biurowy.
Nie wrzucamy:
zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego  i
powlekanego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych wor-
ków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazo-
wych   i podpasek, ubrań.

Do pojemników i worków z napisem "Szkło"
 w kolorze zielonym - wrzucamy:
butelki oraz słoiki po napojach i żywności,   szklane opakowania po kosmetykach (jeśli nie
są wykonane z kilku trwale połączonych surowców), inne opakowania szklane.
Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żarood-
pornego, zniczy z zawartością wosku,  żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po
olejach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,  luster, szyb okiennych        i
zbrojonych, luksferów, szyb samochodowych, monitorów, termometrów, strzykawek.

Do pojemników i worków z napisem "Bio" w kolorze brązowym
wrzucamy: skoszoną trawę, drobne gałązki drzew i krzewów,   liście, kwiaty,  drobne trociny
i korę drzew, obierki po warzywach i owocach.
Nie wrzucamy:
kości ani odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, płyt wiórowych i MDF,
ziemi, kamieni, trocin z kuwet zwierząt domowych, ściętych kawałków drzew, mięsa,
wędlin, odpadów kuchennych np. resztki jedzenia, zup.
Do pojemników z napisem "Metale i tworzywa sztuczne"
 w kolorze żółtym wrzucamy:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki,  plastikowe opakowa-
nia po produktach spożywczych,  opakowania wielomateriałowe w tym kartony po mleku
i sokach, opakowania po środkach czystości, i kosmetykach (szamponach, paście do
zębów itp.), plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki, puszki po
konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików,  plastiko-
we miski,  wiadra.
Nie wrzucamy: plastikowych butelek z pozostawiona zawartością opakowań po lekach i
zużytych artykułach medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodo-
wych, zużytych baterii, akumulatorów, puszek po farbach i lakierach, zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, butelek i pojem-
ników z zawartością, opakowań po olejach spożywczych, wiaderek po farbach i lakie-
rach, tworzyw piankowych i styropianowych, zabawek,  mebli plastikowych, paneli, li-
stew, rur i innych odpadów remontowo-budowlanych wykonanych   z tworzyw sztucznych.

      W połowie sierpnia zakończyła się
Nieobozowa Akcja Letnia - półkolo-
nia w Stanicy - Schronisku w Ścibo-
rzycach Małych. Cała akcja podzielo-
na została na dwa turnusy, w których
łącznie udział wzięło ponad 70 osób,
w tym harcerze, harcerskie młodzieżo-
we drużyny pożarnicze oraz młodzie-
żowe drużyny pożarnicze z gminy
Głubczyce. Półkolonie zorganizowało
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
w Głubczycach przy współpracy z
Komendą Hufca ZHP, Zarządem Miej-
sko-Gminnym OSP, PPSP w Głubczy-
cach oraz 10 Opolską Brygada Logi-
styczną. Z wizytacją na naszą półko-
lonie przybył Starosta Głubczycki Pan
Józef Kozina, członkowie Rady Przy-
jaciół Harcerstwa na czele z Burmi-
strzem Głubczyc Panem Adamem Kru-
pa, przedstawiciele służb munduro-
wych oraz lokalne media i telewizja.
Uczestnicy półkolonii brali udział w
wycieczkach krajoznawczych na tere-
nie województwa opolskiego, a po
powrocie na Stanicę uczestniczyli w
zajęciachz udziałem Staży Pożarnej.
Dzięki zaprzyjaźnionym jednostką OSP
każdego dnia możliwe było zapozna-
nie uczestników z zasadami działania
sprzętu pożarniczego oraz z zasadami
ppoż., a także przeprowadzenie ćwi-
czeń bojowych i zawodów sportowo-
pożarniczych. Zmęczeni po całym dniu
harcerze i przyszli strażacy spędzali
czas na wspólnych zabawach i biesia-
dowaniu przy ognisku. Dzięki zapew-
nionym atrakcjom cały wypoczynek
okazał się wielkim sukcesem i wszy-
scy uczestnicy wrócili zadowoleni do
domu.
W tym miejscu pragniemy podzięko-
wać Komendantowi Miejsko-Gminne-
mu OSP Gminy Głubczyce Panu kpt.
Mateuszowi Szymuś za pomoc w or-
ganizacji całego przedsięwzięcia,
wszystkim sponsorom, a przede
wszystkim jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych z Lisięcic, Zawiszyc,
Zubrzyc, Zopowy, Równego i Grob-
nik oraz całej kadrze instruktorskiej. To
właśnie dzięki nim dzieci i młodzież
z gminy Głubczyce mogła aktywnie
i bezpiecznie spędzić wakacje.

dh. Joanna Kuc
                                (foto na str.17)

NIEOBOZOWA
AKCJA
LETNIA
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WIZYTA
 RODZIN GŁUBCZYCKICH

W ROCKENHAUSEN
    Tegoroczna wizyta  (15-19.06)   głubczyckich rodzin
w  Rockenhausen,  w ramach wymiany partnerskiej
miast, poszerzona była o grupę naszych strażaków OSP
współpracujących z tamtejszymi,  od których otrzymali
już bojowy wóz strażacki. Po przyjeździe w godzinach
przed wieczornych na miejsce,  wizytę rozpoczęło - jak
określili to gospodarze - małe przyjęcie na powitanie i
przejęcie gości przez rodziny goszczące oraz zakwatero-
wanie gości oficjalnych  w hotelu w zamku.
    Dzień  następny spędziliśmy w Mainz (Moguncja)
mieście Jana Gutenberga, stolicy kraju związkowego
Nadrenia - Palatynat. Zwiedziliśmy historyczną firmę, -
ale nadal produkującą  szampan - i jej bogate podziemia
z dojrzewającym trunkiem   w okazałych ozdobnych
beczkach (do 100 000 litrów pojemności) i tysiącach le-
żakujących butelek. Firma założona w 1850 roku stara się
zachować maksymalnie dużo wyposażenia, sprzętu, wy-
stroju oryginalnego o muzealnym dziś charakterze, jed-
nocześnie bardzo fotogenicznego co widać na zdjęciach.
Wizytę zakończyła degustacja jej sztandarowego pro-
duktu.
       Spacer  z polskojęzycznym przewodnikiem po sta-
rym mieście pokazał historyczną architekturę, kolumnę
rzymską, katedrę, i kościół  św. Szczepana z
witrażami Marca Chagalla oraz  urok wą-
skich dawnych uliczek. Wycieczkę zakoń-
czyliśmy w winnicy w Rheinhessen.
     Dzień następny cofnął nas  w znacznie
dalsze czasy, podczas zwiedzania Kelten-
dorf w Regionie Turystycznym Donners-
berg. Była to kilkukilometrowa
wycieczka piesza "śladami Cel-
tów". Wędrówka z doskonałym
przewodnikiem po pozostało-
ściach wielkiej osady Celtów -
tzw. murach rynku. Przewodnik
wspomniał też o Celtach na Ślą-
sku. Oglądaliśmy piękne widoki
okolicy z  najwyższego miejsca
w krainie Pfalz (687m). Na obiad
zaserwowano nam danie regio-
nalne.
    Wieczór tego dnia gospodarze nazwali "wieczór przy-
jaźni i integracji w "Burgerhaus Katzenbach" z muzyczną
oprawą." Była to jednocześnie okazja do wyrażania po-
dziękowań, składania zaproszeń, wymiany upominków,
z udziałem strażaków i ich partnerów. Wcześniej realizo-
wali inny program pobytu przygotowany przez tamtej-
szych kolegów.  Niedziela "Dzień Rodzinny" z możliwo-
ścią uczestnictwa we Mszy św. Wieczorem pożegnalne
kameralne spotkania gości i rodzin goszczących. Ponie-
działek rano - pożegnanie przy autobusie ze spontanicz-
nym śpiewem "Sierra Sierra Madre del Sur,/ Sierra Sierra
Madre,/HO-HO Sierra Sierra Madre del Sur,/ Sierra Sier-
ra Madre". i zbiorowym tańcem pozostawił niezapomnia-
ne wrażenia. Do zobaczenia za rok w Głubczycach.
 Jan Wac (fotoreportarz  str. 10/11)

PRZYJAŹŃ TO WIELKI SKARB
        Ponowne spotkanie polskiego Stowarzyszenia z Głubczyc, któ-
rego członkowie po czternastogodzinnej podróży autokarem zostali
serdecznie przyjęci przez swoich niemieckich przyjaciół, było bar-
dzo emocjonujące. W Donnersberghalle dokonano oficjalnego przy-
witania przez Michaela Cullmanna, burmistrza gminy związkowej Roc-
kenhausen, burmistrza Głubczyc Adama Krupę oraz przewodniczą-
cych obu Stowarzyszeń Christiana Angne i Bolesława Buniaka. Sło-
wa pozdrowienia padły również z ust kolegów strażaków z obu gmin
partnerskich.
       Michael Cullmann, w swoim przemówieniu, podziękował serdecz-
nie członkom Niemieckiego Stowarzyszenia Partnerstwa Rodzin, któ-
rzy wraz ze swoim przewodniczącym Christianem Angne przygotowa-
li, bogaty w atrakcje program tej czterodniowej wizyty. Strażacy przy-
gotowali dla swoich gości swój własny program, który zainicjował
Ralf Muru, komendant straży z Dielkirchen. Pomocą w rozmowach, w
ciągu tych czterech dni, służyły Yvonne Pander ze strony niemieckiej
oraz Bronisława Furtak - polskiej. W trakcje realizacji niedzielnego
programu dla gości oficjalnych oraz zwiedzania Kaiserslautern tłuma-
czyła Dorota Walter.
      Piątek był dniem przeznaczonym dla rodzin i oficjalnych gości,
jednakże Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza zaproponował wypad
do Moguncji, stolicy landu. W trakcie interesującego zwiedzania za-
kładu "Kupferberg" produkującego szampan, zwiedzający mieli oka-
zję wysłuchać historii powstania tego zakładu oraz dowiedzieć się
jak wygląda produkcja tego napoju. Po krótkiej przerwie na "odpo-
czynek z kiełbaską" na nadreńskiej promenadzie zwiedzanie miasta

rozpoczęto od katedry, a skończono na obej-
rzeniu słynnych witraży Chagalla w koście-
le pw. św. Marcina.  Czas wolny wykorzy-
stano na małe zakupy, a wycieczkę zakoń-
czono w przytulnej gospodzie "Strausswirt-
schaft" w Mainz-Ebersheim.
      W tym samym dniu "grupa strażacka" od-

wiedziła zawodową straż pożarną
w Moguncji i również zwiedziła
miasto, a po spacerze wróciła
do Katzenbach, a następnego
dnia odwiedziła park linowy w
Froehnerhof.
W sobotę rodziny i gości oficjal-
nych poprowadzono "Śladami
Celtów" po pozostałościach pra-
dawnych budowli, murów obron-
nych i zrekonstruowanej osadzie
celtyckiej w Steinbach i na górze

Donnerberg.  W tę podróż historyczną, przez czasy celtyckie zabrał
wszystkich Erwin Schottler, przewodniczący Towarzystwa Celtyckie-
go w Donnersbergu. Niezwykle obrazowo przedstawił zasady budo-
wy murów obronnych na jednym ze stanowisk archeologicznych oraz
bardzo profesjonalnie, a jednocześnie w dowcipnej formie, starał się
przekazać jak najwięcej informacji o pradawnym celtyckim plemieniu.
Ślady Celtów zawiodły nas aż na najwyższy szczyt Donnersbergu -
Koenigsstuhls (687 mnpm) skąd rozciągała się niezwykle piękna pano-
rama Hesji i Nadrenii. W punkcie widokowym w miejscu o nazwie "Cha-
ta pod pasterskim kożuchem" podano regionalne, swojskie jadło.
Punktem kulminacyjnym wizyty polskich gości był wieczór przyjaźni,
zorganizowany w świetlicy w Katzenbach. Wspaniałą muzyczną opra-
wę tego wieczoru przygotował i prowadził gitarzysta Mike Legendre
wraz ze swoim polskim kolegą.  >>>dok. str. 16
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WIZYTA RODZIN Z SAINT REMY W GŁUBCZYCACH

KALENDARZ +

   Tegoroczna wizyta francu-
skich rodzin, z partnerskiego
miasta Saint Remy sur Avre, u
zaprzyjaźnionych głubczyc-
kich,  zbiegła się z piętnastą
rocznicą podpisania przez bur-
mistrza Józefa Picha umowy o
współpracy samorządów.
     Goście powitani zostali przez
nasze rodziny na lotnisku we
Wrocławiu i zaproszeni do wie-
czornego wspólnego zwiedza-
nia miasta, tym razem od stro-
ny Odry, bo z pokładu statku.
    Następnego dnia w droga do
Głubczyc wiodła przez Przy-
siecz  i Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne Mieczysława Lipiń-
skiego (głubczyczanina),  a tam
wyśmienita obiadokolacja.
    Sobotę  spędzali wspólnie z
polskimi  rodzinami według in-
dywidualnych zainteresowań
lub przygotowanych przez go-
spodarzy atrakcji np. grupowe
wyjazdy do Czech (Krnov, Pra-
dziad, Karlova Studanka, Jese-
nik ...), a wieczorem spotkania
integracyjne.
      Niedziela spędzona na Pik-
niku w Nowej Wsi Głubczyckiej
pełna była atrakcji i niespodzia-
nek przez udział gości (nie bez
sukcesów i nagród) w konkur-
sach np. plecenia wieńców, le-
pienia pierogów, a potem ich
degustacji, albo konkursach
zręcznościowych. Wieczór to
wspólne tańce i zabawa do póź-
nej nocy.  Poniedziałek - oficjal-
ne spotkanie z władzami miasta,
Wzajemne podziękowania, wy-
miana pamiątek, zaproszenie,  za
rok do Francji. Po wczesnej ko-
lacji, szybkie spanko, bo o trze-
ciej, pożegnanie i wyjazd na lot-
nisko do Wrocławia     JW
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41. PIESZA PIELGRZYMKA OPOLSKA
 Zapraszamy do naszego kościoła (14. 08) na Mszę św na rozpoczęcie
naszej tegorocznej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w ramach
41. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej - po której to Mszy św - o g. 8.3o -
nasza grupa pielgrzymkowa wyruszy trasą w kierunku Lisięcic, aby
- z Bożą pomocą - dotrzeć do Częstochowy...

   W sobotę (19.08)dotarła na
Jasną Górę nasza głubczycka gru-
pa w ramach 41. Pieszej Pielgrzymki
Opolskiej. Dziękujemy Bogu i Naj-
świętszej Matce za łaskę pielgrzy-
mowania a naszym Pielgrzymom -
w liczbie około 140 osób z naszej
Parafii i z miejscowości okolicz-
nych - za ich pielgrzymi trud, za ich
modlitwę i ofiarę podjętą w blisko-
ści z Chrystusem i w zasłuchaniu
w słowo Jasnogórskiej Królowej
Polski. Dziękujemy Księdzu Toma-
szowi z Pomorzowic za prowadze-
nie pielgrzymkowej grupy a także
naszemu Księdzu Grzegorzowi Bła-
wickiemu za wszelką pomoc w gru-
pie - i wszystkim, którzy w grupie podejmowali różne pielgrzymkowe służ-
by. Niech nasi Pielgrzymi - starsi i młodsi - stają w pięknej postawie wo-
bec swoich najbliższych, wobec całej naszej Parafii, abyśmy wszyscy
przez Ich trud, ofiarę i modlitwę przybliżali się jeszcze bardziej do Chry-
stusa, naszego Zbawiciela. - tekst  ze strony: parafia.glubczyce.pl

WAKACYJNE PIELGRZYMOWANIE
W GRODZIE KOPERNIKA

I W RADIU MARYJA
Do Torunia, a po drodze, na tamę we Włocławku,

nad jezioro Gopło w Kruszwicy   i do Lichenia
 - w dniach 25-27 lipca
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TEGOROCZNE EDYCJE KONKURSÓW :
  BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

I  KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
"BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA

- ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA"
NA ETAPIE WOJEWÓDZKIM ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

   28 czerwca 2017r.  w sali im. Lecha Kaczyń-
skiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego od-
była się uroczysta gala podsumowująca tegorocz-
ne edycje konkursów organizowanych przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego :
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, któ-
ry przebiegał pod honorowym patronatem Prezy-

denta RP Andrzeja Dudy oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci
"Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie za-
bawa" który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele
władz województwa, między innymi Wicewojewoda Opolski Pani
Violetta Porowska, Posłowie na Sejm RP Pani Katarzyna Czocha-
ra i Pan Antoni Duda, Wicemarszałek Pan Antoni Konopka, Opol-
ski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Diecezjalny Duszpasterz
Rolników Ksiądz Hubert Janowski, Dyrektor Biura Wojewody
Opolskiego Pan Jerzy Naszkiewicz. Ponadto w uroczystości wzięli
udział również przedstawiciele instytucji działających na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, między innymi Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nie-
ruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Izby Rolniczej, Opolski Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, władz samorządowych,
lokalnych mediów.
   Wszyscy wysłuchali z uwagą gratulacji i życzeń dalszych suk-
cesów od Pani Wicewojewody Opolskiej Violetty Porowskiej,
która  podkreśliła wagę idei konkursów, Pani poseł Katarzyna
Czochara, Pan poseł Antoni Duda oraz Kurator Opolski Pan Mi-
chał Siek w swoich wypowiedziach byli pełni podziwu dla świa-
domości dzieci z terenów wiejskich na temat zagrożeń jakie mogą
wystąpić w gospodarstwach rolnych, życząc najmłodszym dal-
szych sukcesów, Pan Wicemarszałek Antoni Konopka przyto-
czył własną historię z dzieciństwa obrazującą do jakiej tragedii
mogło dojść w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad
bhp w rolnictwie. Wyrazy uznania za ogromny wkład w tworze-
nie bezpiecznych miejsc pracy - gospodarstw rolnych, przekaza-
li także laureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Szczególne gratulacje otrzymali laureaci obu konkursów od Dy-
rektora OR KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka.
Uroczysta Gala stała się tym bardziej ważnym wydarzeniem, gdyż
Dyrektor OR KRUS w Opolu wręczył również w tym dniu medale
z okazji 25-lecia KRUS Panu Arkadiuszowi Kapuścikowi - Okrę-
gowemu Inspektorowi Pracy oraz Panu Piotrowi Moc - dyrekto-
rowi Radio Opole (nagrodę odebrał w zastępstwie Pan Zbigniew
Górniak) - za długoletnią współpracę na rzecz bezpieczeństwa i
higieny pracy w rolnictwie oraz promowanie właściwych zacho-
wań zapobiegających wypadkowości na terenach wiejskich.
Laureaci Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi to
podstawa - środki chemiczne to nie zabawa" który przebiegał pod
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to :
  w  I grupie wiekowej (klasy 0-3)
I miejsce - Melanie Bugla  z klasy III SP w Łanach,
II miejsce - Maria Łuszcz z klasy II PSP nr 3 w Nysie,
III miejsce - Konrad Bielak z klasy II ZS w Lisięcicach.

w II grupie wiekowej (klasy 4-6)
I miejsce - Michał Wielgan z klasy IV SSP w Mechnicy,
II miejsce - Laura Bulga z klasy IV PSP w Łanach,
III miejsce - Kinga Cholewa z klasy VI PSP w Łanach.
oraz wyróżnieni :
Jakub Wcisło z klasy III PSP nr 4 w Praszce
Emilia Kownacka z klasy IV ZS w Lisięcicach
        W tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego wzięły udział
732 prace uczniów z 92 szkół podstawowych z terenów wiejskich
woj. opolskiego.
    Podczas uroczystej Gali laureatom towarzyszyli rodzice, opie-
kunowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.
Dostępne dla odwiedzających/uczestników spotkania były pra-
ce dzieci biorących udział w Konkursie Plastycznym, które wzbu-
dziły uznanie lub wręcz podziw oglądających.
Fundatorami nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego byli
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski,  Kuratorium Oświaty, Agencję Rynku
Rolnego,  Agencję Nieruchomości Rolnych,  Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa,  Zakłady Azotowe S.A. Kędzie-
rzyn-Koźle, Kombinat Rolny Kietrz,  Opolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego,  Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów,  An-
derwald maszyny rolnicze
     Wśród rolników laureatami Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne, który przebiegał pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zostali :
* Małgorzata i Ewald Kamrad, Magdalena Kamrad-Semma ze Sta-
rych Kotkowic - zdobywcy I miejsca
* Stanisław Horwat ze Szklar - zdobywca II miejsca
* Janusz i Lidia Sarniccy z Domaszowic - zdobywcy III miejsca
     W tegorocznej edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne wzięło udział 31 gospodarstw z woj. opolskiego, z czego 9
gospodarstw zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Kon-
kursu. Podczas uroczystości przedstawiona została charaktery-
styka trzech najbezpieczniejszych gospodarstw województwa
opolskiego.
    Laureatom Konkursu BGR zostały wręczone nagrody ufundo-
wane przez :  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski,  Agencję Rynku Rolnego,
Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,  Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn-Koźle
- Izbę Rolniczą,  Fundację Ludzie, Ekologia, Środowisko, Opolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  firmę PPO - producent obuwia
roboczego, Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów, GACH
AGRO
     Poczęstunek dla zebranych gości przygotował Opolski Urząd
Wojewódzki (napoje, ciastka), Opolski Związek Rolników i Orga-
nizacji Społecznych w Opolu (pierogi, bigos, przystawki, ciasto)
z produktów ufundowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki,
Izbę Rolniczą, Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie, Bank Spół-
dzielczy w Leśnicy.
Zebrani goście mieli możliwość zobaczenia, jak powinny być prze-
strzegane zasady bhp w gospodarstwach rolnych, na przykła-
dzie krótkich filmów prezentujących trzy najbezpieczniejsze go-
spodarstwa w woj. opolskim.
    Tegoroczna Wojewódzka Gala stała się wydarzeniem bardzo
ważnym, promującym wśród dużego grona osób zasady bezpie-
czeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co przekłada się m.in.. na
najlepszy wskaźnik wypadkowości w kraju.

POZDRAWIAM SERDECZNIE
JANINA WITKOŚ-LENARTOWICZ

KIEROWNIK
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PUCHAR EUROPY
TAEKWONDO 2017

   W dniach od 09 - 11.06.2017 r w Lublinie odbył się VIII Puchar
Europy Taekwondo w czterech konkurencjach sportowych: walki
indywidualne i drużynowe oraz układy indywidualne i drużynowe.
W zawodach brało udział ponad 90 Związków Narodowych i Klu-
bów Sportowych z 23 państw.  W klasyfikacji  medalowej seniorów
Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce i ZS Pietrowice zajął II
miejsce ulegając jedynie Kadrze Narodowej Rosji, przegrywając jed-
nym medalem srebrnym  a wyprzedzając Taewo Warszawa i następ-
ny Gdański Klub Taekwondo .

    W klasyfikacji medalowej seniorów
klub LKS Głubczyce zajął   I m. Również
w klasyfikacji medalowej seniorek zajęli-
śmy zdecydowane I m.
   Najlepszą zawodniczką Pucharu  w kate-
gorii seniora została  Paulina Szpak (LKS
Sparta Głubczyce) zdobywając dwa złote
medale wygrywając klasyfikację medalową
kobiet i otwartą. Wyniki naszych zawodni-
ków w kategorii seniora:
Karolina Konik     I m walki, Paulina Szpak
I m walki  i I m układy, Wojciech Żłobicki  I
m walki, Kamila Ciechanowska II m walki,
Olga Jabłońska II m walki, Bartosz Słod-
kowski III m walki i Michał Jano III m ukła-
dy. w kategorii juniora:
 I m układy drużynowe w składzie:
Daria Baran, Kinga Sztucka, Natalia Ka-
tańska, Barbara Mróz, Kamila Bednar-
czuk i Patrycja Piworun,
II m walki drużynowe w składzie:
Kinga Sztucka, Daria Baran, Wiktoria
Konik, Barbara Mróz, Martyna Marcini-
szyn, Kamila Bednarczuk
i indywidualnie  Martyna Marciniszyn
III m walki, Natalia Katańska  III m walki,
Jakub Brewus III m walki. Łącznie zdo-
byliśmy 13 medali w tym 5 złotych, 3
srebrne i 5 brązowych. Wielkie gratulacje

za wspaniałą postawę i godne reprezentowanie nas na arenach Euro-
pejskich szczególnie, że w poprzednim roku w Rumunii zajęliśmy
również I m klubowo w klasyfikacji medalowej.

ZESPÓŁ TAŃCA
 NOWOCZESNEGO IMPULS  Z BRANIC
MISTRZEM EUROPY

     24 czerwca 2017r. najstarsza
grupa Zespołu IMPULS wyje-
chała na Mistrzostwa Europy
"EurOpen" Modern Dance
Championship na Węgry. Pod-
czas pierwszego dnia na Wę-
grzech tancerze
zwiedzili kilka
miejsc w Buda-
peszcie, m. in.
Węgierski Par-
lament, Wzgó-
rze Gellerta,
Most Wolno-
ści,  przeszli
przez Centralną
Halę Targową i
również zatań-
czyli na rynku, gdzie
zebrali wielkie okla-
ski. Późnym popołu-
dniem skorzystali z
basenów w hotelu w
Székesfehérvárze i
spacerowali ulicami
miasta.

Następnego
dnia Zespół wyje-
chał do miejscowo-
ści Balatonfüred,
gdzie odbywały się
Mistrzostwa Europy. Impuls startował w trzech konkuren-
cjach tanecznych DISCO - DANCE: Group Adult i Junior
oraz Solo Adult. W Mistrzostwach brało udział ponad 1300
tancerzy z Islandii, Słowacji, Węgier, Serbii i oczywiście Polski
wystawiając ponad 500 choreografii.
Juniorzy oficjalnie zostali VICE MISTRZAMI EUROPY, w
skład grupy wchodzą tancerze: Juroszek Dominika, Kawu-
lok Wiktoria, Mikos Julia, Natołoczna Paulina, Pączko Do-
minika, Sanocki Marcin i Suzańska Wiktoria.
      Dorośli w swojej kategorii zdobyli BRĄZOWY ME-
DAL, w skład grupy wchodzą tancerki: Andrusiak Mar-
tyna, Gunia Karolina, Michalska Nicola, Morawiec Ju-
lia, Sipel Kaja i Wituszyńska Aleksandra. Sukces MI-
STRZYNI EUROPY zdobyła Karolina Gunia startując
Solo !
      Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy trzymali za
nas kciuki. Cieszymy się ogromnie, że jest to nasz pierwszy
taki wyjazd, a już udało nam się wywalczyć tak wielkie suk-
cesy. Dziękujemy za wsparcie Pani Dyrektor Zenobii Ma-
jewskiej oraz Panu Wójtowi Gminy Branice - jesteśmy dum-
ni z godnego reprezentowania naszej Gminy i Powiatu Głub-
czyce, a teraz także kraju. Dziękujemy również naszemu ta-
jemniczemu Sponsorowi, który dołożył swoją cegiełkę do
wyjazdu, a także dziękujemy Panu Prezesowi P.P.U.H. LE-
MET Leonowi Pleśniak za ufundowanie nam legginsów z
nazwą Zespołu - ogromnie dziękujemy !
                         Kierownik Zespołu   Karolina Gunia

OGŁOSZENIE
      Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu
17.08.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia udzia-
ły Gminy Głubczyce w nieruchomościach niezabudowanych, obej-
mujących działki nr 759/1 o pow. 0,1104 ha, nr 759/2 o pow. 0,0980
ha i nr 1303 o pow. 0,1091 ha, położonych w Myślenicach.
Z dniem 28.09.2017 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 naby-
cie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych prze-
pisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
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SPOTKANIE  PO LATACH
     To była niezwykła impreza, na pomysł zorganizowania której wpadli Andrzej Lachowski i Wiesław Mieszkalski - Poloniści z krwi
i kości. Udało im się zaprosić do udziału w spotkaniu w sobotę 8. lipca kilkudziesięciu byłych trenerów i zawodników Polonii z
różnych dekad. Najstarsi z nich występowali w latach 50-tych i 60-tych. Niektórzy na głubczyckim stadionie pojawili się po wielu
latach. Nie zabrakło zawodników spoza Głubczyc m.in. Andrzej Lachowski (Anglia), Piotr Machura (Niemcy), Marek Mokrzycki i
Zbigniew Poźniak (Opole), Janusz Korcalla (Grodków) czy Ryszard Ulański (Racibórz). W spotkaniu uczestniczyli także przedsta-
wiciel władz miasta Kazimierz Naumczyk oraz prezes klubu Polonia Marek Curyło.
    Spotkanie rozpoczęto od chóralnego odśpiewania hymnu Polonii sprzed lat: "Marsz, marsz Polonio Ty wierny narodzie, od-
poczniemy po swej pracy w głubczyckiej gospodzie"… Minutą ciszy uczono zmarłych nieobecnych piłkarzy, trenerów i działaczy,
o których koledzy pamiętają do dnia dzisiejszego. Wszystkich powitał jeden z pomysłodawców imprezy Wiesław Mieszkalski: -
Cieszę się, że udało nam się dzisiaj w jednym miejscu zebrać tylu kolegów. Miło was widzieć i mam nadzieję, że to nie ostatnie takie
nasze spotkanie i odbędą się kolejne. Niektórzy z nas nie widzieli się od bardzo dawna. Teraz jest ku temu okazja. Po zainteresowa-
niu widać, że to dobry i potrzebny pomysł. Następnie przy gromkich oklaskach przedstawił wszystkich obecnych na sali.

Spotkanie byłych Polonistów zbiegło się w cza-
sie z awansem głubczyckiej Polonii do III ligi. Były
więc liczne sentymentalne wspomnienia nawią-
zujące do poprzednich przygód głubczyckiego
klubu w tej klasie rozgrywkowej, w których wy-
stępowali niemal wszyscy obecni na spotkaniu
((lata 1960-1963, 1982/1983, 1985/1986). Wszyscy
z zainteresowaniem przeglądali zdjęcia w przygo-
towywanej do druku pozycji "Dzieje Polonii Głub-
czyce" opracowywaną przez niżej podpisanego.
- Miło zobaczyć piłkarzy i trenerów, którzy two-
rzyli piłkarską historię głubczyckiego klubu. To
spotkanie pokazuje, że Polonia to miejsce, które
łączy ludzi na całe życie i warto takie. Gmina Głub-
czyce nadal będzie wspierać finansowo klub w III
lidze.  - podsumował imprezę Kazimierz Naumczyk.
Czas spędzony w miłej atmosferze uczestnicy za-
kończyli deklaracją o kolejnym spotkaniu w
pierwszą sobotę lipca przyszłego roku.
Do zobaczenia!
Robert "Poloniusz" Stebnicki
Foto: Szymon Popczyk
Na zdjęciu: /w pierwszym rzędzie od lewej/ Sta-
nisław Wiecha I, Zbigniew Skoczylas, Jerzy
Szter, Ryszard Majkowski, Antoni Wypiórczyk,

Stefan Seń, Józef Chudecki, Ludwik Orłowski; /w drugim rzędzie od lewej/ Jan Przemyślański, Piotr Machura, Andrzej
Lachowski, Janusz Korcalla, Wiesław Szatanik, Ryszard Ulański, Zbigniew Lenartowicz, Wiesław Mieszkalski, Zbigniew
Poźniak; /w trzecim rzędzie od lewej/ Kazimierz Naumczyk, Marek Monasterski, Andrzej Janicki, Marek Curyło, Andrzej
Stachera, Jerzy Stachera, Józef Stachera, Marek Mokrzycki, Edward Szymanek, Jerzy Pochwała, Zdzisław Gierowski; /w
czwartym rzędzie od lewej/ Andrzej Zawistowski, Marek Zagrobelny, Mirosław Góralski, Jarosław Płóciennik, Dariusz Przy-
bylski, Wiesław Graboń, Zbigniew Korbecki, Jan Śnieżek, Zbigniew Maczuga, Adam Kazimierz Leszczyński.

 >>> dok. ze str. 9
Burmistrz Michael Cullmann w swoim przemówieniu wychwalał
niezwykłe, długoletnie zaangażowanie mieszkańców, bez których
nie mogłaby się w tak wspaniały sposób, nawiązać i utrzymać
partnerska współpraca i przyjaźń między naszymi gminami. Wspo-
mniał też o rozwijającej się współpracy partnerskiej Straży Pożar-
nych obu gmin.
W imieniu miejscowego burmistrza Volkera Koehlera, obecnych
gości przywitał członek Rady Miasta Theo Wolf, który przedsta-
wił przykłady zaangażowania i aktywizowania mieszkańców wsi
do działalności w różnych stowarzyszeniach.
     Ilość osób zgromadzonych na tym spotkaniu, świadczy o po-
trzebie i znaczeniu partnerskiej współpracy między obydwoma
krajami - powiedział Adam Krupa, dziękując jednocześnie wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację
tego wieczoru. Obaj przewodniczący stowarzyszeń Christian
Angne i Bolesław Buniak również podziękowali wszystkim,
którzy zainicjowali współpracę partnerską w 2003 roku i nadal
działają aktywnie, aby ją utrzymać. Podziękowali również ro-
dzinom przyjmującym gości, za serdeczną i przyjazną atmosfe-
rę, sprzyjającą pogłębianiu więzi między naszymi rodzinami.
Niedziela została przeznaczona na spotkania w rodzinach, Mszę
św. w kościele w Rockenhausen i wieczorne grillowanie w Diel-
kirchen, aby pożegnać się dnia następnego o poranku, z baga-
żem wspomnień.  Już zaplanowaliśmy odwiedziny w Głubczy-
cach, od 31.05 do 4.06.2018.
                       Christian Angne, tłum. Bronisława Furtak

PRZYJAŹŃ TO WIELKI SKARB
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OSOBY
POTRZEBUJĄCE  POMOCY

W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM
 ALKOHOLOWYM,

NARKOTYKOWYM  LUB
PRZEMOCĄ W RODZINIE

 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:

* w Punkcie Konsultacyjnym budynek Urzędu Miejskie-
go,  ul. Niepodległości 14, pok.24 (II p)   tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
      Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,
   w piątki w godz.  9.00 - 11.00,  środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w pon.i środy w godz. 16.00  - 19.30
 telefon zaufania - bezpłatna infolinia:   tel  0800-475 - 070
       - codziennie od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy  Ośrodku Pomocy Społ.
       przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -  w piątki w
godz .14.00 - 16.00  (termin spotkania  uzgodnić tel.)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się
        w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub
        Abstynenta ( Urząd Miejski  ul. Niepodległości 14)
       grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00
       grupa Al-Anon  -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta  codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom ul. Za-
konna 3 codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
         - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce

INFORMACJE KP PS POŻARNEJ
W okresie od 24 lipca do 6 sierpnia odnotowaliśmy na terenie powiatu
głubczyckiego 23 zdarzenia i było to 14 miejscowych zagrożeń, 8 poża-
rów i 1 alarm fałszywy.
   31 lipca około godz. 19.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wydobywają-
cym się dymie z okien piwnicznych w budynku poczty w Głubczycach.
Nasze działania polegały na ewakuacji pracowników poczty oraz loka-
tora z mieszkania na piętrze, odłączeniu zasilania w energię elektryczną
i gaz, podaniu 1 prądu wody na pożar, oddymieniu i przewietrzeniu
pomieszczeń piwnicznych oraz sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem
występowania gazów niebezpiecznych. W pożarze tym nikt nie ucier-
piał.
      5 sierpnia otrzymaliśmy
zgłoszenie o wypadku traktora
w miejscowości Równe.
  Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia zastano ciągnik rolniczy
z dwoma przyczepami ze zbo-
żem, który wypadł z drogi i leżał
w rowie. Kierujący ciągnikiem
znajdował się wewnątrz kabiny
ciągnika dodatkowo przysypa-
ny zbożem. Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji ciągnika, ewa-
kuacji poszkodowanego z ciągnika na noszach i przekazaniu ZRM, odłą-
czeniu akumulatora i oświetleniu terenu działań. W czasie prowadzo-
nych działań droga była zablokowana a Policja zorganizowała objazd.
Ponadto w ciągu ostatnich dwóch tygodni m.in.:
* gasiliśmy stertę słomy w Wojnowicach,
* usuwaliśmy plamę oleju w Głubczycach,
* pięciokrotnie gasiliśmy pożary ściernisk, słomy na pokosach
    oraz maszyn rolniczych na polach,
*  pięciokrotnie usuwaliśmy gniazda agresywnych owadów,
* dwukrotnie pompowaliśmy wodę z zalanych piwnic.
                                                            st.kpt. Waldemar Hołownia

HARCERSKA AKCJA LETNIA  foto do str.8
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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

Jaka jest idea stowarzyszenia Cittaslow?
W filozofii Cittaslow jakość życia stanowi
główne źródło sukcesu. Potencjał małych
miast tworzy m.in. ich atrakcyjne położenie
geograficzne, dziedzictwo kulturowe, natural-
ne krajobrazy, cisza, lokalne i autentyczne rze-
miosło, rękodzieło, produkty, oferta kulinar-
na, tradycja, zwyczaje, ale także dostęp do
wysokiej jakości usług i miejsc pracy w miej-
scu zamieszkania lub w jego bliskim sąsiedz-
twie. Stanowi to podstawę do podjęcia dzia-
łań, celem odkrycia czy odbudowy i podkre-
ślenia własnej tożsamości.
    Dobre, harmonijne życie stanowiące alter-
natywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i
postępującej globalizacji to nasza idea. Mia-
sta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważo-
nego rozwoju, czyli świadomej polityki miej-
skiej zapewniającej odpowiednie relacje mię-
dzy wzrostem gospodarczym, dbałością o
środowisko i poprawą jakości życia miesz-
kańców.
W coraz szybszym świecie członkowie Cit-
taslow chcą ukazywać to co lokalne i specy-
ficzne dla ich okolic. Jednocześnie krzewiąc
postawy ekologiczne i dbając o zabytkową
tkankę miejską utrzymują solidarność z prze-
szłymi i przyszłymi pokoleniami.

GŁUBCZYCE MIASTEM CITTASLOW

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM PRZEZ
GŁUBCZYCE

„CERTYFIKATU PRZYNALEŻNOŚCI DO
POLSKIEJ SIECI MIAST CITTASLOW”

BURMISTRZ  ADAM KRUPA
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ANKIECIE
„JAK POPRAWIĆ W GŁUBCZYCACH

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW”

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ
JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA  DZIECI,

MŁODZIEŻY, KOBIET, MĘŻCZYZN,
EMERYTÓW, OSÓB NIESPRAWNYCH.

ANKIETY DOSTĘPNE
 W URZĘDZIE MIEJSKIM,

DOMU DZIENNEGO POBYTU,
MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY,

ANKIETY WYPEŁNIONE I PODPISANE Z
ADRESEM WRZUCAĆ  DO 15.09.2017R.

DO URN W UM, DDZP, MOK,

ANKIETY-PROPOZYCJE
ZAKWALIFIKOWANE DO BUDZETU

GMINY NA ROK 2018 ZOSTANĄ
OGŁOSZONE PODCZAS SENIORALIÓW

NA JEDNEJ  ANKIECIE
- JEDNA PROPOZYCJA.
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Serdecznie Witamy
46 Nowych Mieszkańców

 Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych

w lipcu  2017r.
w Szpitalu Powiatowym

w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Adamczyk Ana c.Ma-
rioli Nowe Gołuszowice
26.07 17.45 2850g 51cm

Adamowicz Sandra
c.Anny Głubczyce

03.07 8.20 2600g 51cm

Borucka Róża
c.Karoliny Głubczyce
15.07 5.55 3750g 58cm

Chmiel Maja
c.Angeliki Zopowy

09.07 16.15 3450g 57cm

Churas Wiktoria
c.Agnieszki Głubczyce
12.07 8.40 2700g 54cm

Czechowicz Wojciech
s.Beaty Głubczyce

07.07 1.55 3550g 56cm

Gorek Maria c.Sabiny
Nowa Wieś Prudnicka
24.07 13.00 3180g 56cm

Kaczmarek Antoni
s.Doroty Włodzienin
12.07 2.35 3620g 57cm

Kaczor Lena
c.Doroty Głubczyce

19.07 10.05 3150g 53cm

Karpiel Mateusz
s.Ani Głuchołazy

27.07 10.30 4100g 54cm

Kościółek Milena
c.Moniki Głubczyce

20.07 7.45 2800g 56cm

Kot Oskar
s.Sylwii Jędrychowice
15.07 14.10 3200g 53cm

Kotowicz Kaja
c.Katarzyny Rogożany
07.07 16.40 3000g 54cm

Kudełka Igor
s.Marty Głogówek

23.078.10 3280g 50cm

Lipiński Ksawery
s.Eweliny Królowe

19.07 13.25 3000g 53cm

Miklar Florian
s.Doroty Prudnik

19.07 8.50 3800g 58cm

Mikler Miłosz s.
Małgorzaty Włodzienin
31.07 8.55 2850g 53cm

Pientka Rafał
s.Lidii Biała

19.07 8.10 4600g 63cm

Rzeszowska Laura
c.Moniki Prudnik

14.07 11.40 3850g 56cm

Spera Oskar
c.Anny Kietrz

20.07 17.15 3300g 56cm

Struszczyk Artur
s.Natalii Równe

26.07 2.15 2680g 53cm

Suchy Bartomiej
c.Justyny Puszyna

3.07 10.00 3300g 58cm

Włosek Nikodem
s.Elżbiety Baborów

10.07 8.55 3420g 54cm

Wojewoda Milena
c.Wioletty Grobniki

21.07
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